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C. H. P. Kamutay Gurupu toplantısında 

Dr. Aras Cenevre ve Paris müzakere
leri hakkında beyanatta bulundu 

------------~ .......................... -......... --·----······._.. ..... _._..___....._......_ .. 
Şark Demiryollarının devlete 

geçmesi dolayısile 

Atatürk ve Başvekil ı 
Fransız Başvekilinin bir hal sureti bulmak lüzuınunda ısrar ettiğini 
ve Sancak işile kendisinin de meşgul olacağını söylediğini anlat b .. 

: 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya'nın i 
telgraflarına cevap vererek i 

teşekkür ve tebriklerini bildirdiler j Fransız hariciyesince tasavvur edilen "Rejim,, 
Ram .Ankara, 5 (A.A.) - C. H. Partisi 
la ntay gurupu bugün Trabzon say. 

to
"1 lla.san Sa.kanm başkanlığında 
Plandı. 

I>r. Aras Cenevrede ve Pariste San. 
tak ıneselesi üzerinde geçen müzake. 
relen ve murahhas heyetimizin çalış. 
nıasını C. H. P. içtimaında hulasa 
etti. 

~. Bu hulasa geçen hafta P. G. tebli. 
:de zikredilmiştir. Dr. Aras,buna 

ve olarak Paristen aynhrken Fran. 
sıı .~şvekili ile görüştüğünü ve mü. 
~1llnileyhin hakiki bir hüsnü niyet 
gostererek iki memleket arasında iyi :rn·· llna.sebatı ınuharaza edecek bir hal 
~?t'eti bulınak Jüzumunda ısrar etti. 
~i ve Yılbaşı münasebetile birkaç 
:iin ~!irahatten sonra Sancak işile 
~dısınin de iştiğal edeceğini söyle. 
~-ve diğer taraftan Sancak için 
- L<qgna hariciyesine tasavvur edilen 
l'e fili sahada bizi tatmin edebilecek 
blahiyette zannedilen "rejim,, adı bil. 

(Sonu: Sa. S Sü. 5) 
Hariciye vekiliımıiz bir Avrupa 

dönü.§ü?Ule 

lfalqa lıarp çıkarmak istemiyor 

Londr.anın bütün mühim 
Şartlarını kabul etti 
Hab~şistanın tanınması için Cenevrede nasıl bir 
formül bulunacak?. ltalya bir taraftan sulh temi· 
natı verirken bir taraftan da yeni bir Habeş 
meselesinin ~ıkabileceğini anlatmış oluyor. 

I
• ngiltere ile ~talya arasında yapI• İtalyadır. Habeşistanı tamamen aske

lan. Akdenız anlaşması siyaset rl işgal altnıa almış olan İtalya bun. 
8.1.eminde büyük bir alaka ile dan sonra bir müddet için midesine in-

. ia..rınıan.dı.. Şimdi herkes bu an.Iaşma- dirdiği büyük lokmayı hazmetmek ih
huı ınah.iyetile arsrulusal ha.yatta ya,. tiyacındadır. Bu da he:rşeyden önce ln. 
'Pli.cağı tesirleri düşünüyor. giltere ve diğer Akdeniz devletlerile 
llıı.~ müddet evvel İtalyan Hariciye normal bir münasebet devresine gir
~ Kont Çiano'nun Berline giderek meyi icabettirir. 
be tler'ıe konuşmasını mucip olan se. İtalya bu neticeye varmak için za.-

Pler neyse bu defa Roma.da İngiliz hirde sapa görünmekle beraber Berlin 
~ elçisile imzalanan Akdeniz an- yolunu tutmuştur. Bu yolu tutunca fp. 
bl .. ~tnın sebepleri de odur. Zira bu ASIM US 
~ +..-...:bbu.sun·· ·· de ilk adımı atan S S S > _ ~ onu . • a. 2 .. ii. 4 

.: ' ı~\ ·, 
Muvcyfak olan tem.sillerdıen t:>tri: Pir Sultan Aptal 

Edebiyat gecesi 
Çok değerli konferanslarla, çok 

muvaffak temsillerle geçti 
İstanbul ·· · · t~· unıversıtesi edebiyat fakül-

al~e.n~leri dün akşam, Türk edebiyat 

~~ı:.engin ve kleğerli bir sürpriz 

Gençler tarafından hazırlanan bir 
(edebiyat gecesi), çok ani ve haztrlık -
sız olmasına rağmen pek parlak bir şe

.Sonu: Sa. 4 Sü. 2 ) 

;!1111111ıııırı111111ınııı111111rıııı11111111ııııı111111ııııııı11111ınııı111ııı1S 

i ~ 

i Atatürk ~ 
'Dün gece şehrimizden~ 
~ s 
( Konyaya ha- J 
j reket ettiler i 
~ İstanbul, 5 (A.A.) - Atatürk~ 
~ 5 ikincikanunda İstanbulu terket· ~ 
~ meğe ve şimdilik Konyaya gitme-§ 
~ ğe karar vermiştir. Müşarünileyh~ 
~bu gece saat üçte Hayldarpaşa is-g 
a tasyonundan hususi trenlerile Kon·~ 
~yaya hareket buyunnuşlardır. ~ 
fıııınıııı uııını1111111ııııı1111111111ııı1111ıııımırı 1 1111ııııı111 uıımııii: 

Sancaktan anavatana 
iltihak eden Hataylı 

bir 1ürk 

Çektiği işkenceleri 
anlatıyor 

Halep, 5 (Hususi) - intihabat do. 
Iayısile Türklerin Sancakta çekmekte 
oldukları lzbrap t.ahminden üstün. 
dür. Şu birkaç misal, vaziyeti kısmen 
ifade edebilir: 

Antakya da. marangoz Osman, in ti. 
habatta Türk1ük lehinde ve maran. 
gozlarm Suriye için intihaba iştirak 
etmemeleri hususunda beyanatta bu. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 1) 

A1'1.kara, 5 (H'US'U.S1) - Şark De· 
micyolJarınm hükii.metimizce sat·m a
lı1'1ı<LTak Dev'Let demiryolları Avrupa 
hattı adı altında i.şlmeye açılması d-0. 
1.ayı..süe Nafia vekili Bay AU Çet-i-nkıa
ya, refakxı;t~ wkô.Zet mıü:naka.Uit re. 
isi B. Kadri Muslu ve Devıet Demir. 
yolları umum müdürü B. Ali Rıza bu· 
lıındıtğu halde yeni şebekenin borukı
rmı ve Y ediTcuTM,eki tamir atölyesini 
ziyaret etmişler, hattın h,ükiime~ 

intikalinden 30nra takip olıın.acak ~ 
lışma tarz·ı hakkında alakadarlara di-. 
rektifler vermıi§lerdir. 

Nafia vekilirııi:: teftiş ve tetlci.kıeri.. 
ni bitirdikten .sonro dil>ı 8abah An]ca.. 
raya avdet etmiştir. 

Hattın h·ükilmete intikali dclayı~ 

(Sonu: Sa. 2 Sii. :J) J 

istiklal hatıralarımızın milli 
heyecanı arasında 

Dün Adan_anrn kurtuluş 
bayramı kutlandı 

Hataylılar da 
Bir gün istikUHlerine kavu• 

şacaklarından emin 

Bütün memleket bundan birkaç gün 
evvel Gaziantebin kurtuluş yıldönü.mü. 
nü kutladıktan sonra dün de Ada.na.
nm anavatana kavuşması yıldönümü
nü kutladı. Bugünler kurtuluş sava. 
şnnızın en heyecanlı •'e en büyük kur
tuluş günlerinin yıldönü.münü teşkil 
etmektedir. Bundan 16 yıl evvel bu
günlerde cenup vilayetlerimiz, düşma 
na karşı gösterdikleri kahramanca mu 
kavemetten sonra anavatana. kavuş. 

muşlardı. 

Dün bütün mooıleket Adananın· 
kurtuluş yıldönümünü heyecanla kut
la.I'ken büyük kurta.rtcısı Atatürk'e 
olan şükranlarını sunuyor ve Türk ta
rihinin dört bin yıl evveldenberi de
vam eden büyüklUğünün yakın tarih-

Toroslu geru;Ter diiınkü top1Lııntula 

(Dün şehrim.izde yapılan törene ait yazı: 3 üncü sayıfa.ml'Zdadır}' 

teki delili olan kurtuluş savaşı kalı

ramanlıklannı yaşıyordu. 

Bu münasbetle, istiklfil bekliyen di
ğer kardeşlerimizi de anıyordu. 

Dün, Adananın kurtuluşunu kutla-

mak için Anka.rada, Ada.na.da. ve şa6.. 
rim.ime yapılan tö:renleri sa.yıfa.lan. 
m.ıza geçiriyoruz. 

Ankara, 5 (Telefonla.) - Adananın 

Sonu. Sa. 2 Sü.. 4) · 

1 Asiler Madrite şiddetle 

Yurıı.ıs Emre tem.sili 

hücum etti 
Alman usulü harp ettıler. Şehir 
ş~ mdıl}e kadar rıörmediğı bır 
bombardımana uğradı. 

ispanyaya 10~000 ltalyan gitmiş 
Madrit, 5 (A.A.) - Madrit dün öğ-ı 

le zamanı şehrin muhasarasmd2nberi gö 
' rülmemiş bir şekilde müthiş bir bom· 

bardımana maruz kalmtştır. 
Asilere ait on beş bombardıman 

tayyaresi şehrin üstünde uçarak bir çok 
bomb.ı atmış 1 ard•r. Bunlardan üç taneı;i 
sabık kralrn yeğeni Duc de Santa . He
lenanm mükellef sarayına te~aıdüf ede· 
rek r~rayr kı~'lıen tahrip etT""'İŞ ve do
kuz kisiyi öldürerek bir çoklarını da 
yaralamıştır. 

Şehrin muhtelif sokaklarında bir kaç 

yangın çıkmıştır. 

Bombardımandan b:Jhassa amelele
rin oturduğu Tetuan mahallesi mütees
sir olmuştur. 

Top sesleri daha sık ve daha yakın
dan işitilmekte olduğundan asilerin 
Madriti daha şiddetle tehdit etmeğe k~ 
rar verdikleri tahmin edilmektedir. 

Avilt1. 5 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

(Bonıı: Sa. e Sü. 1) 



z - KURUN 6 il. KANUN 1937 ..;......,'"'""'!!!!!!!!'---~-~-!!""!"'mi!!!!!!!!!!!!:!!!!!!~- -!!!!!!!~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!"!'-!!!!!""--!'!'11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99'!!!!!!~---""!!!'"-......,_~--!!!!!!!!!!!!!!!""'""""""""""~~ 

lngiliz - ltalyan anlaşmasında 

Gizli madde 
Bulunduğu tekzip olunuyor 

Yunanistan anlaşmadan memnun 
Londra, a (A.A.) - Rc.c:mi bir 

memba, lngili:ı: - ltalyan itilafna. 
mesinde gizli maddeler bulunduğu şa. 
yiasını tekzip etmektedir. 

Atina, 5 (Husu.si) - Katimerlni 
gazetesi, lngiliz - ltalyan anl:ı~mn. 
sının canlı bir \"arlık ve mühim bir 
beynelmilel hadise teşkil ettiği knnn. 
atin dedir. 

Gazete diyoı· ki: 
"Diğer deıılctler anlaşmaya iştirak 

etmemekle beraber, lıiikümlerinden 
~tifade etmck~dirler. lngiltere -
ltalga anla.~ması, Yunanistanın temen 
nilcrine tamamen uygundur.,, 

Proia gazetesi; anlaşmanın Al;de. 
niz statüko, una riayet edileceği hak. 
kındaki teminata dair olan kısmından 

bahsederek bu kı~mın sahilleri tama. 
men Akdenizrie bulunan Yunanistanı 
pelt ziyade atrıknd:ır ettiğini yazma!~. 
tadır. 

Elerteron Yima yazıyor: 
"Anlaşma sarih olm.amasırıa rağ. 

men, müsbet neticeler ilıliva re in. 
giliz - ltalyan münasebatında lia. 
beşistan harbindı.m ervclki samimili. 
ği ttkrar tesis etmektedir. Buna bi. 
naen, bütün Akdeniz mcmlcl;etlcri rc1 

billınssa Yunanisiarı lw• 11 sempati ile 
/;arşılanuılıdır. 

Cünkil }'ıınanistamn !Jalkan paktı 
ile iı.?min edilmiş olan toprak bütün. 
Wğü iki büyük ı1kdl'niz devleti tara. 
tından garanti allına alınmış bulun. 
maktadır . ., 

Asiler Madeit'e hücum etti 
(Ustyanı, 1 incide,) l 
Aai kuvvetler dün akşam Las Ro· t 

zasın ilk evlerine girmi~lerdir. Madriti l 
Valladolide bağlıyan demir yolu ke5il· 
miştir. 

İki gün süren bir taarruzdan sonra 
asiler 7 - 10 kilometre derinliğiride ve 
16 kilometre genişliğinde bir arazi par
çası kazanmışlardır. 

ALMAN USULU MUHAREBE 
EDiYORLAR 

met tayyareleri, Alman marlmlı üç 
asi tayyaresini düşürmüştür. 

iSPANYADA NE KADAR tN~tLtZ 
GöNOLLUSU VAR? 

Londra, 5 (A.A.) - Salahiyettar 
İngiliz mahfelleri, halen İspanyada yal
nız bin İngiliz gönüllüsü mevcut oldu
ğunu ve İngiliz makamatının buna ma
ni olamadıklannı, !:Ünkü gönüllülerin 
formalitelere riayet etmeden İspanya
ya hareket etmiş olduklarım bildirmek
tedirler. 

Şark Demiryolları
nın devlete geç

mesi dolayısilc 
(Vstyanı, ı ıncuic,) 

le B. Ali Çcti1ıkıaya tarafından çekilen 
telgrafları ve 'bımlara Cumhurrci.sinıi.: 
1c Da!1Je1.:ilim~ tara/21 da ı verilen cc
oop1arı dcrcctliyontz. 

A ntUrk, 
Cumhurrrisi 

1.1.937 den itib:ıren devlete intikal 
etmiş olan Avrupa hattının yeni Türk 
makine ve vagonlnrıyle Devlet demir-~ 
yolu işaretli ilk trenınin bayrnkl:ırı

mızla donanmış olduğu halde ve Türk 
memur Ye makinistleri t.artı.fından İr
tanbul \"C l~irneden karşılık olarak 1 
h:ıreketleri lstanbuldan F..dirneyc ka-

1 dar bütün yol boyunda ~ahsi devletle- 1 

ri hakkında emsalsiz tezahürata \·e c
mür ve afiyeti devletlerine kurbanları 
li:esmek suretiyle candan dualara ve-, 
sile olmuş ve bu keyfiyetin yüksek 
huzurlarına arz kılınması da istirham I 
kılınmıştır. Halkımızın bu yüksel~ he-1 
yecan ve ~ilkranına tercüman olurken 
büyUk irade ve prensiplerinize sarsıl
maz b 0 r iman ve sadakatle bağlı olan 
ı:ıahsımm da ~ükra.n Ye tazimlerini ar-' 
zederim. 

N<ıfia Vekili Ali Çctinkıaya 
ı1TATCRKtlN CEV~tPLARI 
n. Ali Çetinkaya 

Nafia Vekili 
Trnkvn hattının Devlete intikalini 

n bund~n dolayı yurttaşların duyduk 
ları sevinç ve J üksek hisleri bildiren 
tel.grafın1zdnn ~ok müteha!"...c;L<; oldum. 
'I'er.ekkiir eder, muvaffakiyetler dile. 
rim. 

lstiklil hatıralarımızın 
milli heyecanı arasında 

(Vsyanı, 1 incide) \ 
kurtuluşunun 16 ıncı yıldönümU bu ge
ce Halkevi salonunda kutlandı. İlk ön
ce Seyhan mebusu B. !lisan Cavit A
dana müçadelesini anlattı. İki Adnnn
h Hukuk talebesi coşkun nutuklarla 
kalabalığa heyecan verdiler . 

Sonra Adanayı ve büttin yurdu kur 
taran Atatürk'e saygı \'e bağlılık tel
grafı gönderilmesi teklifi alkı~la?'la 

kabul edildi. Bu nrada henUz istiklale 
kavuşamamış ohm Hatay ve Batı da 
konusuldu. Söz söyliyenler, Ha.tayın 
da istiklale kavuşacağı gtinlerb yakın 
olduğunu haykırdılar . 

Hataylı iki genç henüz kurtulmıynn 
cenup §Chlrlerimizin sav~ları tarih1

-

ne örnek ola."1 diğer Türk şehirlerin

den hız ve kuvvet alarak istiklal için 

sında lıir taraftan eski kurtuluşa ait 
milli hatıraları, diğer taraft.ı.n da 
Hatay T~rlderi davasını kendi bağrı. 
na basması yer ediyordu. 

~ehrin saat kulesine, Adananın '\'e 

h:!lld yurdun en büyük bayrağı çeki. 
Jerek b..'lşlayan merasim büyük bir 
resmi geçitle, söylenen heyecanlı nu. 
tuklarln, Jlalke,·indt'ki törenlerle ve 
geceki fener alayJnrı ile. balo ile de. 
varn etti. 

MERSiNiN BAYRAM! 

Mersin, 5 (Hususi) - Mersinin kur 
tuluş bayramı bugün co~kun tezahü
ratla kutlandı. Bu vesile ile büyük 
lmrtancılnrımızın adı saygı ve minnet 
le anıldı. Geceleyin aynca şenlikler 

yapıldı ve Halkevi tar:ı.fmda.n bir mü
samere verildi. 

çalışacaklarını ve neticeye muhakkak _..:~----------=------
kavuşacaklarını söylediler. Adc:n2 da fef :lkete 

Toplantıda Çukurova türkUleri söy uğra~ar.lara 
lennıl§ ve alaka ile dinlenilmiştir. B. Jta/9an Biiqük Eıçisinin 
Hamdi Akverdi Adana ve havalisinin lehe' TÜÜ 
iktisadi hayatından ve halkının karnk 
terinden bahseden bir nutuk vermiştir. Ankara, 5 (Telefonla) - İtalyan 
Toplantıda Adanaya ait bir film de büyük elçisi B . .J{arlo Kıırli Adana fe
gösterilmiştir. laketzedeleri için Kızılaya yüz lira ver-

Bundan sonra ~air B. Şahap gür mi~tir. 
sesli bir şiir okudu. Bundan başka Kızılay umumi merkezi yurtta§lan-
Halkevi reisi ve Seyhan mebusu B. mızın felaketini hafifletecek olan bu 
Ferit Celal Güven ile B. Raşit Rıza ta- yardımdan dolayı büyük elçiye te:ek
rafından hazırlanan Çakır Ali piyesi kürlerini bildirmiştir. 
temsil edildi . SEYHAN KöPRUSO TAMtR 

HUiasa. olarak, Adann.mn 16 ıncı EDiLECEK 
Madrit, 5 (A.A.) - Evvelki gün a

siler tarafından Boadilla de la Monte 
mıntakasmda yapxlan hücum pek şid

detli olmuştur. Taarruzdan evvel topçu 
ve la)'Yareler tarafından bombardıman 

vapılnuştır. 

YENi GöNULLU GlDlYOR 
Londra, 5 (A.A.) - Müstakil iş~i

ler partisine mensup gönüllüler bu haf 
ta zarfmda Barcelone'a hareket ederek 
Aragon cephesindeki beynelmilel mi
lis kuvvetlerini takviye edeceklerdir. 

yıldönmU her sene olduğu gibi şuurlu Ankara, 5 (Telefonla) - Sel yii-
f(. ATATÜRK \'e mana\ı bir şekilde kutlandı . zünden har:lp olan Seyhan köprüsünün 

NAFl~1 l'EKILINDEN TJ.4Şl'EKILE ADı1ıVA BOYliK BiR BAYRAM tamirine brar verilmiştir. 

Bilhassa Alman taburlarından mü
teşekkil olan asi kuvvetleri Alman harp 
usulü mucibince kütle halinde ilerlc
mcğe ba§lamtşlardır. 

Milisler öğleye kar.lar şiddetle ~ar

pışarak hükumetçilere ait siperlerin ö
üne kadar yakla:.;an düşmana muanni

dane mukavemet etmişlerdir. 
iSPANYAYA ON BiN ITALYAN 

GiTMiŞ 

Londra, 5 (A.A.) - Reuterin öğ

rendiğine göre, Noelden biraz evvel 
veya biraz sonra takriben 6,500 İtalyan 
gönüllüsünden mürekkep bir kafile dı· 
hn Cadix'de karaya çıtmuıtır. 

Bu haber İngiliz hüktlmetince ma· 
llımdur. Son on be§ gün zarfında İl· 
panyaya gelen İtalyan gönUllillerin 
miktarı bu suretle on bini geçmekte
dir. 

tJÇ ALMAN TAYYARESi 
DliŞtJRtJLDU 

Bayonne, 5 (A.ı\.) - Bilbaodan 
resmen bildirildiğtne gere, dUn hUk6. 

İsmet lnönü GtlNV YAŞADI Du köprünün eski halinden d&ha 
Başvekil Adana, 5 (Hususi) - Adanamız sağl:ım ve tuğyana karşı mukavim bir 

tNCILIZ TORPITOLARI 
GöNDERILDI 

l - l - 1937 elen itibaren Devlete b1ıgün kurtuluşunun 16 ıncı yıldönii. hale getirilebilmesi i!(İn iki yüz bin lira 
intikal etmiş o!an Avrupa hattı kıs. milnü kutluladl. Şehrin sevinci :ır:ı .. kadar bir para sarfedilecc1dtir. 
mının da Devlet DemiryoJları şeb~c. ~-~~~~~-~~--~-~---~--~-~----~~~-~ 

Lorıidra, 5 (A.A.) - Siyasi mahafi1 
geçen il~ kanunuevvelde vukua gelen 
Exib had.issi üzerine İngiliz torpito 
muhriplerinin Kadikse hareket etmiş ol
duklarını bildirmektedir. 

Hatırlardadır ki bu tngiliz vapuru, 
Hayfadan Liverpola giderken İspanyol 
asilerinin bir gemisi tarafından bombaı 
dıman edilmi§ti. 
GiDEN ITAI,,YANLARIN SILATILA· 

sine iltihak etme.:~i ,.e DeY1<'t1eştiril. 
mesi münasebetile lstanbuldan \C 

Trakyadan harekete ge~crck De,·let 
hesabına çalışmağn başlıyan yeni tren. 

}erimizin ma'kin ·st; m.cmnr v~ mii t:ıh. 
demlerimizin ge(tikleri yed r~e Dev. 
let ve ordu mensuplarının ve bUtün 
halkımızın lturbanlar ke~ mek sureti le 
emsalsiz milli heyccnnı He karşılan. 

masma ,.e selfimlnnmnsma ''e büyük 
seflerimizin ömürlerine duaJH ,·esilt' :. 

Rl YOICMUŞ! olmuştur. tşuu yüksek milli heyecan 
Londra, 5 (A.A.) - İspanyaya gc .. ,.c tezahürata tercüman olurken büyük 

len İtalyan gönüllillerinin askeri teçhi- nasvckilimizin imde ve prensiplerine 
za.tı tam olduğu ve fakat silahları bu- snr~ılmaz hir iman ve sadakatle bağlı 
lunmadığı bildirilmektedir. olan şahsımın da şükran ve tnzimleri.1 

Rabat, 5 (A.A.) - Tetuandaki asi ni arı; ,e teyid eylerim. 
radyo istasyonunun haber verdiğine Nafia Vrkili 
göre amiral Graf Spee kruvazörü U?- Ali Çetinl;aya 
rafından zaptedilen hUkümetçilerc ait UAŞVEKJl,DEN .VıiFIA V/~IOLINE 
Argon adlı nakliye gemisi serbest bı- n. Ali Çetinknya 
rakılmıştır. Nafia Veldli 

Italya harp çıkar- lC. H. P. Kamutay 
mak jsten1

4

yor grupu 
J.0.11uwJJ '1 in~ide) top antısında 

tidn. İtalyanın A vrupada yeni sergü-
zeştler ha.zırlamak istediğine h~1<me
denler bulunmuştur. Hele İtalyan - Al
man anal5mn.sından sonra lsp:ınyad~ 
bir tnkım şUphcli hadiseler çıkması 

mUtemadiyen İtalyan ve Alman gönül
lülerinin bu işe knrışması, bu arada 
(Rossi) ismindek: bir faş·stin (Balc
ar) adalarına gicleı ek fa~int teşkilatı 
ynpınası her tarafta cndi~eler uyandır-
ınıştır. · 

(Vstyam ı incide) 

aha.re görüşülmek üzere, CS38 itibarile 
mtitaliı.a ctme!diğimizi istemiş ,.e böy. 
le bir sarih teklif alınca aza.mi hüsnü 
niyetle tetkik n mütalaa edeceğimi. 
zin kendisine söylenmesi üzerine der. 
hal rrnnsa hariciyesine bildirerek 
böyle bir teklifin verileceğini vadet
miş olduğunu nakletmiştir. 

Buglin Paristen avdet etmi olan 
I<'ransa büyük elçisinin bir teklifi hA. 
ınil olmadı!1ını ve hiikumetinden key. 
fiyeti derhal sorarak iki Uç güne ka. 
dar bu hususta bir cevap verebilece. 
ğini söylediğini biJdirmiştir. 

Madritte müthiş bir gece 
lSTANBUL 

De\'let Demiryolları trenlerinin I~. 
dirncye gitıne.,inden dolayı bilh~s..1:.:1 1 
siıi kutlamak ic;terim. Bu bahtıynr 
hadise ile memleketin bütün demiryol. 
ları De' le tin elinde birleşmiş ve bü. 
tün nak1iynta yalnız Devlet ve millt'.

1 
tin menfaat ve mülfllı:ız:aları .. hakimi 
olmuştur. Bu glizel n tıcc sızın gay. 

Şimdi İngiltere ile İtalya arasında 
yapılan Akdeniz anlaemnsı gösteriyor 
ki ltalya but;ün A vrupada harp çıkar· 
mak emelinde değildi.·. Bunun için 1r
giltcrenin ileriye sürdUiii bütün mü
him şartları kabul etmiştir . 

Faknt ttal) anın asıl istediği şey 
Habeşistandaki fütuhatının la5aikidir 
ki bu maksat heniiz hasıl olmamıştır. 
Ilu netice ancak Milletler cemiyeti ta
rafından verilecek yenı b'r karardan 
sonra mümkün olacaktır. Onun içir.
dir ki Romndn imzalanan Akdeniz an
laşmasının icinde İtalyanın Milletler 
cemiyeti usuller·ne dönmesi tartı da 
\"ardır. Bizce işin en mühim Ye nazik 
olnn tarafı b·ı noktadndır. 

Dr. Arasın beyanatından mesele. 
nin nasıl bir re'i~ alacağını tasa'\-vur 
etmek miimkün olmadığı anlaşılıyor. 
du. Söz alan hatipler, Fransanın ta. 
kip ettiği miizakere usulünü şiddetle 
tenkit etmişler, ıt~ık n anla ılır bit 
usulü TiirkiJe efkfırı umumi)esinin 
daha ziyade takdir edeceğini söyle .. 
rnişlcrdir. Hatipler hayret ve infial. 
lerini gizlemiyorlardı. 

Halk Yılbaşı gecesini 
mermi infilakları 

üzum qemekle ve 
arasında geçirmiş 

Yeni yıl girdiği sırada Madrit hal· t 
kının asi bombardımanı altında nasıl teh 
tikeli bir ayin yapmış olduklarını Daily 
Express gazetesi Mndrit muhabiri JÖY
le anlatıyor: 

"Dün gece Madrit ahalisi küçük ka
fileler halinde sokaklara toplanmışlardı. 
Eski bir İspanyol adetine göre, yeni yıl 
gecesi saat on ikiyi vurduğu sıralarda 

herkes her çan vuruşta bir iizüm yemek 
suretile on iki üzüm yer. 

Madritin bUyük meydanındaki ko
c~man bir saat 1936 senesinin artık ay-
ılmasına bir kaç saniye kaldığını gös

teriyordu. Uğurlu üzümler, hazırlan· 

m ştı. Sonra tatlı bir saat çanı vurdu. 
Onun arkasın:fan dt mütl:iş bir mermi 
d ..işerek infilak etti. 

Ozüm ) iyenlcr, ağızlarına henüz bir 
l vm atmışlardı ki. asi kuvvetlc:inin 

1936 senesini, Madriti bombardıman et
mek suretile cıkar:nağa karar verdiğini 
nladılar. 

Saafn her vuruşunda bir mermi in· 
ı ak edıyordu. Ve her infilakla birlik

t sokaktaki ahali bir üzüm ağızlarına 

tıyor ve onu yutark1.:n ·•yaşasın cum
huriyet!., diye haykırıyorlardı. 

Ahalinin bazıbrı kendilerini koru· 
mak i~in yüzü koyun yerlere yatmışla~. 
bazıları kapı ağızlarına sığınmışlardı. 

Bir menni, bir dişçinin kabine"İ ö
nünde patladı ve elektrik:e tenv:ı eJil
mi~ kabine açıla kaldı. 

Bir adamın elbise dükkan:nın muh
teviyz.tı olduğu gibi sokaga dökiıldii. 
fki kişi öldü. On iki kişi yaralandı . ., 

Cera1 Bayaran . bulunduğu 
bir toplanhda 

Umum müfettişler 
Dün müh m müz akere-

/erde bu/LJnauıar 
Ankara. t (Telefonla) - Umumi 

müfettişler bugiın saat 1 O da iktısat V C· 

kaletinde toplanarak müfettişlik ınınta
kalarının umumi iktisa.:li i eri üzerin· 
de konuşmuşlardır . 

Toplantıda umumı müfettişlerden 

ba.~ka iktisat Vekili Bny Ceıat Bayar, 
iktisat Vekaletı musteşarı Bay Faik 
Kurtoğlu ve Ba·· S:ıdullah hazır bulun· 
muşlardır. 

Bu toplantıda Bay Celal Bayar.ıı 

~ark seyahatindeki intiba ve rnütalca1a
rile bu husustaki notlarının konuşul

duğu haber alınmıştır. 
öğleden sonraki toplantıya umumi 

müftttişlil:ler müşavirleri v.. İktisat 

retinizin "e itica ı kun etı.~rinizl~ ese.l 
ridir. Sizi muh:!b;,etıc telmk cclcrım ve•

1 
memlekete dnh:ı cok hizmetler haşar.l 
manızı dilerim. 

JSJllET INöNU 

Kömür amelesı 
n ·zamnamesı 

Ankara, 5 (Telefon].,) - Zongul
dak havzası kömür amelesinin tabi o~
ıdukları nizamnamede Vek:ller heyeti 1 
bir tadil yapmıştır. 

Eldeki nizamnamenin arzu edildiği 
gibi tanzim ve kontrol edemediği ame
lenin sıhhi vaziyeti hakkında daha sıkı 
usuller konulmuş, ve bir sıhhat komis· 
vonu teşkil edilmiştir 
Sıhhat komitesinin vazifesi ve nerele

re hastahane. dispanser ve revir yapı· 
lacağı, nerelere doktor gönderileceği 

tayin edilmi~tir. 

Vekaletine bağlı müstakil umum müdür 
lüklerle daire şefleri, milli bankalar u
mum müdürleri hazır bulunmuşlar ve 
uzun münakasa ve müzakereler cere
yan etmiştir. 

Umum müfetti~ler ve vekfilet crkli
m bu toplantı neticesinden memnun 
görünmektedirler. 

Zira 1936 senesini doldurnn Millet
ler cemiyeti müzakerelcr·nde İtalya 
ile bu cmiyetin diğer iı.zası arasında 
Habeş meselesinden dolayı tam bir ih
tilaf vardı. Hatta biltiln Habeşistanın 
tt.alynn işgali altında olmasına rağmen 
son içtimaı esnasında Milltlcr cemiye
ti Habeş imparatoru Haile Sclasi)•e'yi 
gene Habeş mümessili olarak dinle
mişti. Şu halde İtalyanın Habcşista.r
dald vaziyetini tasdik etmek için bir 
formül bulmak hayli müı;ıkül olacak

Dr. Aras tekrar kürsüye gelerek, 
beyanatına ilave edecek birşey olma
dığını, macerayı Fırkaya sadıkane 
nakletmekle şimdilik iktifa ettiğini ve 
hadisatın almış olduğu cereyanı niha. 
yete kadar soğukkanlılikla takip et. 
mek muvnfık olduğunu söylemiştir. 

Bazı hatiplerin, iki tarafa dostluk 
gfü:ıteren devletlerin bu meseledeki 
hareketleri hakkındaki suallerine Dr. 
Aras, yakın bir zamanda izahat vere
ceğiıi vftdederek cevabını şimdilik te. 
hir ettiğini arzetmlştir. 

tır. Acaba ltalvn Mıtıetleıı, c('miyeti ile anlaşma yaparak blit~ Akd~niı 
paktına bundan sonra riayC'l etmek clevlctlerine karşı sulh te~~tı .:erı~~~ 
hususunda Q.a.sıl bır t('minat Yerecek-! fakat bir taraftan ~ırussolını soyl~ıgı 
tir? Bilhassa cemiyete dahil olan bi.:- nutuklarda sulhun ebedi olmadıgın& 
tün küçi.lk devl<>tlcr bu tem:natın şek- isarct ederek her vakit büyük bir dev
lini ve mahiv tini büyiik bir mcr, lda lcti:ı genişleme ihtiyacile bir yeni Ha.o 
bckJiyeceklc;rlıı. Nitekim Yugosla\·- beş meselesi çıkabileceğini anlatmıŞ 
yanı~ yarı resmi organı olan (Vrcme) oluyor. Eğer g-crçekten dünya yüzünde 
<"'azctcsi İn!:!ff Z - ttnlyan anla..c;masını arsıulusal bir sulh havası yaratııma.k 
;ulh ideali 

0

bakımından selamlamakla isteniliyorsa zihinlerdeki bu şüphelC:i 
beraber "Ha.beş meselesinin vardığı kaldıracak esaslı tedbirler almak la· 
safha küçük devletlerin emniyet his- zımdır • 
lerini tatmin etmiyor ... demiştir. 

İtalya bö~·lc bir taraftan İngiltere 
ASIM US 

t 



ÜLK~Mİ~ZDE j 

artınlı Hüseyinin kalbi 
saq taraftalJmış ! 

Una mukabil iç uzuv:arının 
ters; fakat hiçbir zor:uk 

8u &atırl.a 

hepsi del 
çekmiyor 

~ al rı aynen Ba.rtin gazete-, lış künye geldiği :çin reniden yaz lrruş-
ıyoru.z. 

OkuY'Ucula • tır. 
h bir tab" nnuza, ender tesadüf edi-ı Bu muamele devam ededursun; Hü-
bor"•. ıat hadis~i haber vermek is-' -. seyini ilk muayene eden doktor, bir de· 

licrkes b'U fa daha muayene etme]t istemiş ve kal-
lillıluldard · r ki, insanlarda ve bütün binin sağda çarptığını hayretle görmüş-
11.dır. Bun~ kalp, vücudün sol tarafın· tiir. Doktor, Hüsey'.ni, hemen röntgene 
Ut, tabab dt~ında, pek ender ola- göndermiş ve yapılan röntgen muayene
ldise ka ~t ~e iJirn tarihinde bir ka~ sinde kalbin sağda olduğu tesbit edildi
ile, Va.k:l edıldiğlni, sil'.k hatıralar ha- ği gibi, sağda olması mutad otan iç u-
11 &anı 1 

e gazetelerde okuduğumu- zuvlann solda, solda olması lazrm geJen-

Uç ::;:·e !erin de sağcla olduğu görülmüştür. · 
•tanhuıda V\>Cl, böyle bir hadiseye Bu hayrete şayan net:ce tesbit edil-
•lb. j ... ·ın, tabt~sadu_r. edilmic::: b'.r gencin ·• • dikten sonra, beyhude yere sağda ara-
t ıç uzuvlar: h~afma sağda olduğu nan kör barsak (apendis) solda buluna 
e 0lduğ n a ona göre hep tersi- rak çrkarılmıştır. Bunu müteakip Zon
tnc1n h~ anıaşılnuştxr. Bartınlı olan bu guldaktan gelen cevapta, apandisin alın 
lelw stahan d 
~tuptan ·· - c en babas na yazdığı dığı bildirilmiştir. 

Diruluğu ;grendiğimiz bu vak'anm Şimdi hasta tamamiyle iyileşmiştir. 
~ah n a §Üphe yoktur. 

b scttiğinıf Birçok doktorlar gelip kendisini muaye-
ı Ali M z genç, Bartmda maran- ne etmekte ve bu ender tabiat yanlış.. 

l llüscyi:~~coğlunun oğlu 21 yaşrn- lığını hayretle karşılamaktadırlar. 
:Sasınıcvi ·. . Hüseyinin babası Ali usta ile görü§'" 

llz dUJtkanı ~ız:n karşısındaki mararı- tük. Sorgulanmıza ceva.be~, HUseyinin 
~ltta n a, habasmm yanında ca- bu yaşa gelinceye kadar hiç bir zorluk 
ınd:ı~ ~ olan Hüsemn Mancarcog-~lu ... , uç dö J • • çekmediğini, hatta kalbinin ters tarafta 
lnct hi rt ay evvel kamında bir oldufonu fark bile etmediğ'.ni söyledi. [ ssetttı• ~ 
Cttıl~ltct h ış ve Zonguldağa giderek 
dıtit. lı astahanesine müracaat et-

. rıastah ' • ll}hısi it anede, sancıya apend:sit 
rı... <>nuırn 
'"l§tır. uş ve gençe ameliyat ya-
Artlct: 

' k •Yattan 1rıan~ sonra ağn kesilmiş, yara 
Fakat ~t·r. 

ırı • den· ay ası.. ız sınıfına aynlan ve ge-
trfd ere '""ğ ı H . • 1 en ta r- ın an Useyın, yolda 
1, lru::c,/~1anrnı§tır. Sevk:yat dokto-
a Jtnı mu 
s·nıp~§a l) ııyene etmiş ve hastayı 

ll'f'ıi:tir. eniz hastahanesine gön-
Hüa,.,.· 

-.rtn, hastab 
t;ı.fından ttı anede Sıhhiye heyeti 
•t ltat'i bir kuayene ed"Jm!ş; fakat be
tti Ya:>an z arar verememiş, ilk amcli
tyr:'}>ctin onguıdak hastahanesinden 
~t. l::ir ha;~rtıhnasrnı muvafık bulmuş

a sonra ZonguJdaktan yan-

Bi,. göl dondu 
Bursa civarındaki Apolyond gölü de 

sühunetin nakıs 20 dereceye düşmesi 

üzerine tamamen donmuş ve gölde ba
lığa çrkan kayıkçılar buzlar arasmda 
mahsur kalnuşlardrr. 

Bunları kurtarmak üzere bw: kırma
ğa mahsus aletlerle yola çıkar lan yel
kenliler y.:rmi dört saat süren bir mil
cadeleden sonra 13 balıkçı kayığını kur
tarmağa muvaffak olmuşlardır. Kayık
larda yan donmuş bir halde bulunan ba
lıkçılar derhal Apolyond köyüne nak
ledilerek tedavilerine başlannuştır. 

Diğer balıkçıların akibetleri meç
huldür. Bu zavallıların donmuş olma
Iar·ndan korkulmaktadır. Civar köyler
le münakalat kesilmişt:r. 

Resmi memurlardan { 
kaçan 

Dilenciler 
Sivil memurlar 

tarafından ioplanıııor 
Emniyet direktörlüğü dilencilerin 

toplanmasına devam etmektedir. İki av 
zarfında 400 den fazla dilenci toplan
mıştır. Bunlardan çoğu taşıalı oldukla
rmcan memleketlerine gönderilm'şler

dir. 
Dilenciler resmi memurları görünce 

kaçtıklar ndan sivil memurlar dilencileri 
toplamaktadırlar. 

Romen profesyo
nel takımı 

Şehrimizde ıki moç 
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Adanamızıiı kurtu uşu 
Dün coşkun bir gençlik 
tezahürü ile kutlulandı 

Torosun 16 ıncı kurtuluş yıldönlimül 
nü kutlamak üzere dün şehrim.:zde bu
lunan Toros Gençler Birliği Hallı:evinde 
bir toplantı yapmışlardır. 1 

Toplantıya §ehrim:zde bulunan bil
tiln Adanalılar iştirak etmişlerdir. 

Evvela hep bir ağızdan İstiklal mar
şı söylenmiş, daha sonra Yahya Derman 
toplantıy: açmıştır. 

Adanalı gençlerden Remziye Berkeç 
Adananın coğrafi mevkii ile güzelliğin
den bahsetmiş, edebiyat öğretmeni İs-, 
mail Habip Adananın işgaline ait ol-

mak i.ızere Türklerin gösterdikleri kıy
metli kahramanlıklardan bahsetmiştir. 

Bundan başka gene Adanalı gençler
den birçoğu söz alınış Adananm işga
line ait hatıralarını anlatmışlardır. 

Sözlerden sonra Ömer Tayman ve 
arkadaşı Mandolin ve kitarla b:r konser 
evrmişler, Necip Cel8.l de Akordiyonla 
bir çok parçalar çalmıştır. 

Konser arasında davetlilere Adanada 
yetişen portakal ve yemiı:;ler ikram edil
miştir. 

Yüksek Tedrisat Direktörü geldi 
qaTJacak Direk tör halledilmesi lazım 

Beşiktaş, Fenerbahçe. Galatasaray bazı işıerLe meşf!ul olacak 
Gtineş klüpleri beynelmilel spor temas- ---------------- Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce
ları organizasyon komitesinden: 

ı - Romen profesyonel ç. E. R. Kahve boranına vat dün Ankaradan şehritn:ze gelmiştir. 
futbol tak:nu 9-1-93 7 cumartesi gü- Bay Cvat öğleden önce kültür direk. 
nü birinci maçmı Taksitn stadyomunda müsaade törlüğüne giderek ortaokul ve diğer kül 

E-aat 14,30 da Galatasaray_ Beşiktaş edı-ımı·yece'- tür işlenle meşgul olmuş ve kültür di-
muhtelit takımlarile yapacaktır. K rektöründen izahat almışt:r. 

2 - ikinci maç, pazar günü yine 120, 125 kuruş arasında satrlan kah- Öğleden sonra üı:ıiversiteye giderek 
Taksim stadyomunda 14,30 da Fener- ve, 135 - 145 k:ıruşa çıkmıştır. Kah-1 edeb'.yatfakültesine bağlı olarak kurulan 
bahçe - Güneş muhtelit takımlarile ve fiyatının daha ziyade yükseleceği Pedagoji enstitüsü işile uğraşmı§, ala-
yapılacaktır. hakkında bazı şayialar üzerinde alaka- kalılardan izahat almıştır. 

3 - Birinci maçın hakemi Şazi Tez- darlardan bu hususta izahat istedik. Bay cevat şehrimizde birka~ gün da-
ha kalacak ve Güzel San'atlar akademisi can, ikinci maçın hakemi de Sadi Kar- öğrendiğimize göre, Brezilya kahve-

sandır. resim şubesi işlerilc de meşgul otacak-
si Türk Anonim şirketi ile mukavele im 

4 - Fiyatlar: Duhuliye 25 , tribün zalanmış ve h ükfunet her türlü tedbir- tır. 
SO, balkon 100 kuruştur. leri almıştır. Söylendiğine göre Bay Cevat Üni-

Genç 1omancılarımız 
ve eserıeri 

I<.adıköy Halkooin.den: 
8 İklnclkAnun 937 cuma akşamı 

saat 21 de Evimiz salonunda Bay Meh 
met Behçet Yazar tarafından "Genç 
romancılarımız ve eserleri" adlı bir 
konferans verilecektir. 

Konferanstan sonra konser vardır. 
Konferans ve konser bütün yurttaşla. 
ra açıktır. 

versite talebesi için kurulacak olan ye-
Mukavele ahkamına göre, malın Ri- ni Talebe birliğinin hazırlık işlerine ba

yodan tstanbula katlar nakliye ve si- kacaktır. 
gorta masrafları hesap edilerek fiyat 
yükseltmeye biç bir s~rette meyda:ı ve
rilmiyecektir. 

Şirket satış fiyatlarrru satrş günün
deki Riyo borsasının resmi kuru ile İs
tanbul borsasının resmi kuru arasında 
Londra, Nevyork, Paris, Zürib borsala
rından tercih edeceği birinin tavassutu 
ile arbitraj yapmak suretile Türk para
sı olarak tesbit edecektir. 

Kışa " ragn1en 
Köpek mücadelesine 

devam edilecek 

Çivi fiyatları 
F=qbrika sahiplerile 

ihtilaf henüz 

inmiyecek mi? 
tüccarlar arasındaki 
halfedllemedi 

Bundan başka kahve buhranına hiç 
bir suretle meyd<?n verilmiyecektir. Çün 
kü şirket, 15,000 çuvaldan fazla olma
mak şartile istediği kadar kahve bulun
durabilecektir. 

Erenköyündekl bir vakada 
m1h~Omiyet karart 

Kış münasebetile köpeklerin azald·~ 
görülmüştür. Belediye bu azalmıya kan 
mıyarak mücadeleye devam edilmes:ni 
şubelere bildirmiştir. Bundan başka kö
pek yavrularının çingeneler vasıtasile 

toplattınlmasını da düşür.mektedir. Bu 
suretle iireınenin de önüne geçilebile
cektir. 

Komünistıerin sorf!usu l 
Komünistlik tahrikatından suçlu 

olarak Sultanahmet ikinci sulh ceza 
hakimliğince tevkif edilen 13 kişinin 
sorgularına, 7 inci istintak dairesinde 
dün de sabahtan nkşama değin devam 
edilmiştir • 

IJ(ıy 1Iüda'' • ... 
1
1 

ı nın başkcınlıgındtı yapılan dünkü toplantı 

beyannameleri nasıl tevzi edilecek? 

i Dün ViııilJelte bir toplantı IJapıldı 
>'ctlıirn Nı --, Vali muav:ni Bay Hüdainin ba"şkan-

ecmr Dllrnen'ı·n t lığında dün saat on altrda vilayette kay-
"'·· eşek',u··,ıerı· 1 k ı . d ....... d .... B .ı. ma am ann ve ış aıresı uıu uru ay 

t ~rk Dili 'l'ett.:• ı 
eti ve 13 'UR kuruınu genel sek- Hallıkun iştrakile bir toplantı Y3ptlmı~· 
"· urdur sa la t . "'tlınen ,. Y vı brahım Nec- tır, 

' u""radıg~ h 
t~sYon d t' . 1 astalıkta yapılan' Bu toplantıda, il} yerlerine verilecek 

· ol 
0 ayısıle her taraftan gelen il beyannar:ıeler:n nasıl tevzi edileceği gö- 1 

tilre irn~:: ~a.zılarına ayn ayrı te- rü;ülmüş, ayni zamanda Bay Haluk ba
tıllı bildltiı ou~a:nadrğ ndan şUkran-1 zı izahat verm'.ştir. 

tir. mesını gazetemizden rical Beyannamelerin tcvzüne yakın bir 

zamanda başlanacaktır. 

Avrupaıda çivi yapılan ~ubuk fiyat
larının yükselmesi üzerine §ehrimizde 
çivi imal eden fabrikalar da çivi fiyat
larmı yükseltrni§ler ve bu yüzden fab
rika sahipleri ile tüccarlar arasmd;:ı. bir 
ihtilaf çıkmıştı. 

Ticaret odası, fabrika sahipleri ile 
tüccarları ayn ayrı dir.lemiş ve mütale
alarmı almıştır. 

Dün, çivi tüccarları odada toplana
rak fiyat yüksekli~i lıakkrn.claki fikirle
rini söylemişlerdir. 

Bu mesele ctrafır:da yapt ğımız tet
kik:ıta ~öre fiyatlar kilo başına iki ku
ruş kıdar çrkmı~tır. FaJ:.ri:-a sahipleri 
fiyatları yükseltme znruretinde o!dukla
nnı ickEa etmekte, sebep olarak da çivi 
yapılan çubukların pahal.la~tığmr göı;

lermektedirler. Diğer taraf tan çivi tüc
c<:r!ar: d:ı fabrikalarda Avrupada çubuk 
fiyatları yükselmeden evvel imal edil
miş mlihim miktarda çivi bulunduğunu 
ileri sürmekte, ve fiyatları~ yükselme· 
mesi lazım geldiğini iddia etmektedir
ler. 

Oda tarafından hazırla.nan raporhr 
alakadar makamlara gönderildikten son
ra fiyatların tesbit edileceği umulmak· 
tadır. 

Çöp kamyonları 
Belediyenin 6 çöp kamyonu vardır. 

Yakınti<l yeniden altı kamyon daha alı
nacakttt-

Bununla beraber daha bir hayli kam
yona iht!yaç vardır. 937 bütçesine yeni
den tahsisat konarak kamyon alınacak-! 
tır. 

Ercnköyünde bir tarlada olan ölü
me sebep olmak vak'asının duruşma
sı, İstanbul ağırceza hakyerinde bit
miş, suçlu Mehmet, bir yıl, altı ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

Ölen, orada bir tarlanın sahibi ~
reftir. Vak'a, BU suretle olmuş; Meh
met, koyun sürüsünü Eşrefin tarlası
na. salmış, Eşref, bunu görilr:ce, "Çek 
koyunları tarlamdan,, diye ihtarda bu. 
lunmu~. Mehmet, aldırış etmeyince, a
ralar.mda kavga çıkmış. Dil kavgasın
dan sonra el Ica.vgası ve Mehmet, ~
refi ittiği g:bi, adamcağız sendelemiş; 
yere düşer dil!'!mez, ölmüş. 

Reis Refik, aza Abdürrahman Şe
ref ve Cihat, vak'ada tahrik bulundu
ğu kaydile, suçlu Mehmedin cezasmı, 
bil' yıl, altı ay olarak, hafifletmi~lcr
dir. 

""elediyed~ lıullanllacak 
Jı:tığıHar 

Belediyenin muhtelif şubeler:nin muh 
telif renk ve boyda kağıt kullandıkları 
görülmüştür. 

Bir şubattan itibaren belediyeye bağ
lı bütün şubelerde ve dairelerde beyaz 
renkte Uç boy üzerinden ktığıt kullanıl 
mıya başlanacaktır. 

Rengarenk kağıtlar belediye merke
zine teslim edilecektir. 

Mesleki konferanlare 
Oğrctmenler için tertip edilen mes

leki konferanslann ikincisi bugün saat 
14,30 da Galata.sary konferans salo
nunda ispekter Bay Muvaffak tarafın
dan verilecektir. 

iğ ıthal edilecek 
Son zamanlarda pamuklu ihtiyacı .. 

nm artması üzerine bir miktar iğ ve 
dokuma tezgahının ithaline lüzum gö
rillmüş, yapılan müracaat üzerine hü
kilmct ithal müsaadesini vermi!3tiı'. 

f.caret ~Sası Ganayı ŞU~esi 
miidUrlüğU 

Ticaret odası sanayi şubesi müdur
lüğü, Hakkı Nezihinin Ankarada ihra
catı kontrol b:ı§nıürakipliğine tayini ü

zerine boş kalmıştı. 
Oda, b-.ı vaz:feye raportörler:ien Av

niyi getirmiştir. Avni dünden itib;:ı:cn 

yeni vazifesine bcışlamış bulunmakta· 
dır. 

f'va piyanqosu 
Geliri Türk talebesine yurtlar açmak, 

fakir ve kimsesiz okullarına harcanmak 
üzere Türk Maarif cemiyeti tarafından 
b:r eşya piyangosu tertip edilmiştir. Pi
yango 7 şubatta Noter önünde Ankara
da çekilecektir. 

Büyük ikramiyeler arasında üç bin 
lira kıymetinde otomobil, öiner lira kıy 
metinde iki parça eşya, halılar, elbise
ler, kumaşlar, daha birçok yerli malr eş
ya vardır. 

Ekmek fiyat. değişmedi 
- . . . -

ı:seıeaıye nant sonrı;:,yvuu uu ucıraı-

ki toplantısında buğday fiyatlanru göz:· 
den geçirmiş, fazla bir değiş'klik olma
dığı için ekmek ve fra.ncala narkım ip. 
ka etmiştir. 
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Bir Türk çektiği işken-u --=-ak_,,_e_r l_er_in_d_e_du_·· n_ve_,_;ı--en........:..:.k=ar-=a~''=ar:....:..-

ce le ri anlatıyor Karac3ahmette bir kıza taarruz ed~ 
(lJatyanı, 1 incide,) 

lundniandan hakkında fazlaca taki. 
bat ya,ılmı .• \C hatta eYinin kapısı an. 
~ızın Arap jandarmalann mavzer 
cli~ikl~ri ile kırılarak içeri girilmiş. 
tir. Girenler her tarafı araştırdıktan 
sonra Osmanı Jml:ımamışlar, kuyuya 
kurşan ~ıkmak suretile arayı~.Jarına 
nihayet Termişl~rdir-. Osnıanrn el•i 
Duddibi mahallesindedir. 

lntihabatA istirak edilmeme.sini ile. 
ri siirt.n ve halka Sancağın Ara.pl!lr. 
dan &)Tl olduğunu söylemesinden 
dolayı hakkında takihat yapılruı ,.e 
hapsedilmek üzere tutulımlSI is~uilen 
.Müffü oğullarından Antakvanın lb. 
bibülnecar camii ch-anndaki Akltaba 
maha1lesinde bulunan Mustaf anın e. 
nne Arap jandaı·rnaları, ba~Jannda 
:Fransız 7.abiti olduğu halde süngülü 
olar.ık kapıyı kırmışlnr ye batta civar 
evlerin damlarına çıkarak an~t7.Jn ta. 
hanide bulunmuşlardır. 

Bu feci ve ani taharriden mütee8~ 
sir olan lUastafnnm yedi a}"hk hfımile 
kam~ı çocuğunu düşürmüş ... e bu feci 
hadise karşısında alakadarl.~r dokto 
getir•eğe bile lüzum görmeıı1işlerdir. 
Hatta teşebbüs edenlerin hareketleri. 
ne mani olmu§lar, işkenceli taharri. 
leline devam etmi~lerdir. 

RASKIN 

Karsu köyünde Kamil aianuı Ku. 
.-yride Türkleri intihabata iştirak et. 
tirmemek cürmünden dolayı hakkıada 
şiddetli takibat yapılmış ve tutulma. 
sı içjA jandarmalar ~önderilmiştir. 

Balk bu zati pek sevdiii iç.in firar 
bnkiıılannı hazırlamışlardır. Bunan 
itıericıe KAmil ağanın tutulmadığmı 
görea Fnnsız .zabiti bizzat bir: mülre. 
zıe ile !.ıkarak bütün Karsu köyünü 
'ft ~daki birka~ köyi4 hattA ak. 
ıabs&mın köyü bulunan Başhka kö. 
~ YC Başlıkalr Hamza ağanm e-nni 
basmıştır. 

Bask.na esnasuuia .köylülere yapıl. 
m:ıtk!c taz.)ik kalmamışhr. Buna rağ. 
men Kamili tenrif ectememfşlttair. 

Yukarıda isimleri geçealerden baş. 
k-:ı. Antakyadan masaraci Hacı Ali 
erendi oğlu Mustafa, Mısırlı ofulla. 
ıın:Ian Abdülhamit, Ahmet Asfurl 
oğlu l\Iitat ve Hoc& Tavil oğullann. 
d:ın l\fehmcdin evleri de gene süngülü 

wp jandarmaları t.'lrafından mUte. 
acMit defalar ansızın aranmıştır ve 
t.ı!an esna ında e\'lcrinden bir~ok e~. 
p zayi olmuştur .• 

Kuseyriclcn Başlık.ah Hamza Ye 
Fariyaı.lr Asım ağalar da aynı saret. 
le süvari jandarnta möf rezeleri tara. 
fmdnn araamış ve Hamza ata ile A. 
:mwn hayvanları sürülerek, gtya 
borçhrı varnuş bahaaesile satılmak 
iilEc.rc Antakyaya ve pazaı· yeriAe sn. 
tt~cı:·ımiı;tir. 

I:ununla da kalmayarak bunların 
c' le rinde bulunan bulgur, an, fa. 
Pulya ~e nohut gibt yi}'ftekluhti biri. 
biriae karıştırmak ve yerlere dökmek, 
ı~kıtmak suretne i~kenct.16tle bulu. 
nuhnu~h1r. 

VEJUll TAZYiKLERi 

lhımuı:;, !l <Hu.;u.~i) - 1927 ,.c 1928 
yıllarm<la ~ytin )arrr ın kantarı üze. 
rinc1cn (beht>r k&.ntr i i yüz okkadır) 
Fra.n .• ızlar tarafında ı ~o!lderilen m11. 
h:ımmln heyctlt'rinin t.nrh ettikleri 
'erg il er el<.', miitcnklp senelerde ya .. 
fi:ıtlarınıı • rden sukut ef.micı ol~a. 
5tna Te bir kantar )ağ'rn 4, :; Jira\H 
inmi~ bulunmasına rağmen, bir ~n. 
tim dahi tenzilat yapılmamış 'e bu 
~ ii.c' -:::ı şikfı~ etçi olan halkm üstelik 
Hrgi borcları derhal ,., bir santime 
1 adar tahsil edilmi.-;, tauilat da ~ok 
~add:ırane yapılmıştır. Para tedariki 

: ............................................. _, 
: l 
i ParaHz 1·uaqFne t . . 
i ı uvon:' ı· 
~ Hu&uel dol:tonunuz Pu.ıu-teai 
• 1 

~ b n ert c:ı.at on be§ buçuktan yirmiye~ 
: -:ıcar gnzcteml:;: idarehanesinde c ı! . . 
~ rnarUsl glliılerl de 1aat H ten 19 ai 

~ ad:ır I ... 4\l"li Tayyare apartımanlsrı~ 
; . .ncl daire Uç numarada dalma oku? 

(.YUc1.1"Arımı •ı ~ ~tll kupon mukııblltndci 
ika,.. ıl t er i 
················································. 

iı:in bir saat bile müsa.ad ala.nuyan 
bor~lulann Jr.ıa:edilen ev yaları Ye 
mahsulleri yok. pahasına .satılmıştır. 

Arif, 5 yıl ağır hapis cezası yedi· 
Hama 5 (Husuai) - .Mandater hükü 

met, Sancak 'fürklerini kendi yurt. 
]arından uz.1l.":la;:tırm•1k ~i.rasctini ta. 
hııkkuk i~iıı sistematik bir surette 
ver:ileri \'C t:ızyiklcri .,iddcilenoir. 
mişür. 'fedrici bir surette Bankaya 

Merca~ Yok~şunda arkadaşını bıçakla tehdit eden Arif, 5 al} hapİ 
mahkum edılerek, meşhut suçlar kanununa göre, derhal tevkif editdı 

KISA HABERLER 

borçlaıulu:ılmış olan halkın bu baha. • GUmrUk ve !nhisarlar VckAlcti mil. 
!eti.işleri bu ay içersinde Ankarada umumi 

ne ile malları e1Jcrinden alınmış ,.e bir toplantı yapacaklardir. 

hakkıhayattan mahrum edilmek iste. * Belediye temizlik işleri mUuürlUğll 
nilmişıir. Vergi ve.sair bahanelerle çöplerden fcnnt usullerle gUbrc istihsali L 
emlakini kaybederek Ana,·atana ilti. çin yeni bir proje ha?.ırla'lll§ltr. Çöpler bir 

ca eden Antakyalı Bahattin dt>, !100 çukurda. toplımacaktır. * 9Ji yılı içerslndc belediyenin yaptım.. 
zeytin, 150 badem ağ:ı.cı, 100 - l:">O cağı c;öp imha lst:n.syonlarına bUtçe tasdL 
ölçek kadar hububat (beher ölçek 1.i ten gelir gelmez ba.~lanacaktır. 
okkadır) ve senede ~::; altın lira kadar • üniversitenin muhtelif fııkültcıcri sö_ 
\'lU'idat getiren ~elıze bahçesi ye hiç mcstr tatlli m\inascbeUle 15 kAnunusanidcn 
bir varidat temin etmiyen diğer t-4T itibaren yirmi gün tatil ynpnc:ıklardır. 

• Bazı bahçıvanlo.rm lcöklcrl dontnU§ tL 
verıi ,·ermeğc mecbur tutulduğunu, danlan pazarlarda sattıkları görUlml\ştUr. 
hali arazi için senede 1000 Türk lirası Ziraat mUdUriyctı bu satışı menetmi5tir. 
fakat bu parayı ödeyemiyeceğinden :~ 'l'nsnrruf haftasında yapılnn ikramiye 

mallarını 3:l0 Fransız altını mukabi. H yemiş sat.ışına alt plyango çelcUınl§ ve 500 

Jinde terfline mecbur kaldığını. halbu. numarııyo. ikramiye çılcmıştır. 
ki bankadan aldığı bu parayla da tak. • İstanbul zahire borsası müdUrlUğUne 

k
• d şehir meclisi azasınıl::ın reridun Manyn..cıl 

.!İtlerini veı·mf.>ğe im an bulama ı•rın. tayin edilmiştir. 
dan bütün arazi.siflin ve bu meyanda • Uyuşturucu mo.ddeler inhisarı yeni at. 
evinin satıldığını ve perişan bir halde yon mah!llllilniln n1Ubayaa.smı bitirmigtır. 
bıralrld1kt.nn sonra Anavatana çıktı. :ıi= 26 martta acılacak olan beynelmilel 
ğmı acrkh bir surette izah etmekte. kömUr scrgısı. hazırlıklarına devam cdtL 

mektedir. BütUn Fransız :firmaları Fran. 
dir. ko - TUrk §lrkeU tar&.!mdnD bllytlk bir 

Lazkiye ;) (Hulliili) - Köylüler şe. pavyonda g8sterllccektır. Bundan başlca :tn.. 
hirlilerden daha fazla tazyik edil. gl.llz, Alman ve Ma.ca~ firma.lan da sergL 
melrtedir. Her giiJt 12 rapor nrmeye ye iştirak etmişlerdir. 
mecbur ıutulan jandarmalar. bu rn. * 1st.anbulun en eski binalarından biri 
porlaTr beltenrehal tamamlamak irin olan :Mahmutpaşa. hamamını belediye bir 

~ halk hamamı halinde kullanmak istemek. 
akla relmedik bahaneler yaratmakfa. tedir. Hamamda baZl tadiıt\t yapılııcaktır. 
dtrlar. • Avcılıkta kullanılan kovan, kapı;ID ve 

Hakkuula rapor tanıim edilen köy. saire gibi maddelerin fiyatları indlrtımıııur. 
Jü, mahkemede ayrıca para cezası ile Kovan 400 den 325 kun.l§a, kurşun 22:S ten 
teeziye ola1tınalttadrr. nu hal ise, e. 125 kurup, k&pırill 75 ten elliye, !açma 
sasen aiır vergiler altında kıvraaan _12_._s_k_u_ru_~_tan __ 35_"_h-urtış __ a_i_n_di_r11_mI_ı_ıır_. __ 

kiytlyif, tahammülü imkansız bir du. 
Tllm& solnaaktacllr~ 

TENi IEABINE KURULVYOR 
Beyrat, 5 (A.A.) - Cnmkur başka. 

nı, Beyrut saylavı Hayrettin Alı.dahi 
yeni kabineyi teşkilc memur etmiştir. 

Edebiyat • 
gecesı 

(V•tyom, 1 incide_,) 

kilde geçmiştir. 
Toplantının yapılacağı Fransız Ti

yatrosu salonunu dolduran eksiksiz bir 
edebiyat zümresinin taşkın kalabalığı, 

bu toplantnun layık olduğu kıymet ve 
ehemmiyeti bütün açrklığile gösteriyor
du. 

Gece, toplantıya iştirak edenlerin 
hep bir atızdan söyledikleri ist'lclil ınar 
şile açılmııırr. Bundan sonra profe~ör 
Fuat Köprülü bir ön söz söylemiştir. 

Fuat Köprülü, sözlerinde asırlardan 
ber,i bütün ibti§amile var olan Türk ın!I· 
!etinin her sahada olduğu kadar, c~ebi
yat sahasında da ölçüsüz bir inkişaf göc; 
terdiğini, bu edebiyatın her zaman Türk 
malı olarak kaldığını ve bugün de 

Belediye bUt~esi 
Belediyenin 937 bütçesinin belediye 

daimi cncüm~ni tarafmdan tetkikine baş 
landığıru yazmıştık. 

Encümen sabahlan vali Bay Muhit· 
tin Üstündağın ba~kanlığında toplana
rak bütçeyi bu ay nihayetinetı<adar ta
mamlamaya çalışmaktadır • 

Belediye varidatmda eski senelere 
nazaran bir fazlalık yoksa da muham· 
men varidatın hemen, hemen toplandı
ğı ı.örülmcktedir 

IST ANBUL BELEDIYF..51 

Şehir Tiyatrosu 
T epeba§ı Dram lııısmı 

Bu akeam saat 
20,30 da 
SORTOK 

Yazan: 
Mahmut Yesari 
Komedi 3 perde 

Fransız Tiyatl'OMI Operet Kı&ını 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
FATMACIK ve akşam saat 20,30 da 

fijKS llAY.11' 

Türk gmçliğinin TÜrkün milli edebiya- ---------------
tınr ayni ihfo~amile ya§atması ve yük· 
seltmesi l5nm geldiğini anlatmıştır. 

Fuat Köprünün sözlerinden sonra, 
gençlik tarafından Atatürke çekilen 
~ükran ve bajhlık telgrafı okurmuş

tur. Bundan sonra da edebiyat!:ı Sadet· 
tin Nüzhet tarı::fından halk oı.lcbiyatı 

hakkında kıymetli bir konferans veril
mi§tir. 

Konferans gençler t:mıfmdan, dev
inin dekoru •e kıyafeti içinde verilen 

"halk ve klisik edebiyat temsillerinden 
örnekler,. takip ediyordu. 

Gençler bu edebiyat temsillerini on· 
Jann bulundukları zaman çerçevesi ve 
kıyafeti içinde temaikJe gösterdikleri 
muvaffakıyet tebrike ve takdire şayan· 
dır. 

Salonda, Dede Korkut. hikayesini 
anlatırken Türkün ölçüsüz samimiyeti, 
Baki §iİrini, o muhteşem edasile söyler
ken, mazinin olanca satvcti aynile ya
şanıyordu. 

Söyliyen ağızlar değişmiş, lakin ay
ni şahsiyetler, bir Karacaoğlan, bir Yu
nus Emre. bir Fuzuli, bir Nam k Ke
mal, salonun havasını <lc,·irclen devire 
teslim etmi~lcrdir. 

Bundan ba~ka gece profesör A. 
IIamdi, ve doçent doktor Ali Nihat 
Tarlanın iki edebiyat konferansı ve kon 
tcn·atunr rro!esö·L Ad!1nnm musiki 
hakkındaki kıymetli bir konferansını ih· 

PANGALTI TAN 
SINEMASlıVD.! 

Persembe akı:ıa'"ı 
saat 21 de 

Zozo Dalmas'm 
i~tirakile 

PIPIÇA 
Biletler satılmaktadır 

1 1 ~ısa Harici Haberler :-1 
* AL:\IAN Donal:!ma.~ının eski er. 

kfını harbiye rei i, 71 ynşrnda yefat 
ctrni ~tir. 

• NANKlN Meclisi, askeri mahkc. 
menin Çan Sü Liyang için beş se.nc 
müddetle haklard:ı.n mahrumiyeti hak 
kında vermiş olduğu kararı ipk.1 t>t. 
mi~tir. 

* llCLGAHİ:::il'ANDA Kral. Noel 
yortuları dolayısile, hukuk mahkeme. 
lcri tarafından mahkum edilmiş olan 
:JS9 mcvkufu aff ctmi:jtir. 

* {EN'l' Dükü, Prenses Jülyanın 
e\·lenmc merasiminde bulunmak üzere 
Tayyare ile diin Lahaye gitmiştir. 

tiva etmekteydi. 
Bir ilk adım olan bu gecelerinde bu 

derece tr.uvaffak•yet gösteren gençlere, 
calısmn yollarında, ümitle muvaffakı· 

) etler temenni ederiz 

Karacaahmette olan bir taarruz va
.kasının kapalı olarak geçen duruşması 

tamamlanmı§, İatanbul ağır ceza hak
yeri, verdiği kararı dün öğleden sonra, 
asık celsede bildirmiştir. 

Tecavüz, genç bir kız karşı yapıl· 

mıştır. İsmail kızı Şayan, taarruza uğ
rayandır. Bu zorla tecavüz davasının 

suçluları Kamil ,oflu Arifle tskender oğ· 
lu Rifat, Hasan oğlu Mehmettir . 

Reis Refik, aza Abdürrahman Şeref 
ve Cihat taraflarından ittifakla verilen 
ve müddeiumumi Kaşif Kumralın hu.ıu
rile bildirilen karara göre, Arif, kızla, 

onun arzusile buluştuklarını, fakat bik
rini izale edenin kendisi olmadığJil.I or
taya atmı~a da, Üsküdar adliye dok· 
torluğunun muayene raporu, tecavüzün 
muayeneden bir hafta evvel · olduğunu 
göstermesine ve dolayısile, bu bir haf
ta evvelki tarihin vak'a tarihine uygun
luk ortaya koymasına, burudan başka 

Alaettin, Zühtü ve Mahmudun şahitlik· 
!erine nazaran, suçlunun müdafaasının 

aksi sabit olmuştur. 

Hakyeri, ATifi zorla taarruzdan ec
za kanununun 416 ıncı maddesi delalc
tile 418 inci maddesine uygun olarak 
beş yıl ağır hapse, bapisaneden çıktık· 

tan sonra beş yıl amme hizmetlerinden 
memnu kalmitğa, 3,800 kuruş duruşma 
masrafını ödemeğe mahkum etmiştir. 

Suçlu, evvelCe mevkufmuı. sonradan 
salıverilmiş. Mevkuf tutulduğu. müddet. 
ceza çektirildiği sırada, hesaba katıla

caktır. 

Diğer suçlular Rif atla Mehmedin, 
ne doğrudan doğruya suç iJ.lediklcri. ne 
de kızr tutmak suretile Arife yardım 

ettikleri sabit görülmediğinden, ikisi de 

Lehistan Fransadan ordu 
için para alıyor 

Varşova, 5 - Fnuı.sız • Leh istik
razını yapmak için ma.liye nazırına aa
l&hiyet veren kanun l.ayihasmm müza 
keresi münasebeti.le hariciye nazırı B. 
Becit mühim bir nutuk söylemiş ve bu 
istikrazdaki hedefin orduyu kuYvct
lcndirmek olduğunu söylemiştir. ı 

Hariciye nazırı bundan sonra Le
histanın Fransa ile başlıyan dostluk 
münasebetlerinin bir tarihini <;izmiş 1 
,.c bugiin Avrupa siyasetinin tehlike- 1 

den sulh tedbirlerine g*n bir köprü 
iizcrinoe bulunduğunu söylemiştir. 

Çankırıda zelzele 
Çankırı. 5 (A.A.) - Bu sabah beşe 

on beş kala yer S&r8iiıtısı olmuştur. 

Sarsmtı birçok kimseleri uykudan u
y~dırnuştır. Hasar yoktur. 

Jngiliz Har biye Nazırı 
Pariste 

Paris, :; (A.A.) - Matin gazetesi, 
İngiltere harbiye nazırı B. Dufr Co. 
operin dün hususi ~urette Parisi Zİ}a. 
ret etmiş olduğunu haber Yermekte. 
<lir. 

lngiliı nazırı. bu fırsattan bilisti. 
faile B. Daladiere kısa bir ziyarette! 
bul11aıauştur. 

Kendileri 
yetmez mi? 

(5 inci sayıfculı:m deva:nı) 

Şu halde paravanlara. eski Yu
nan sofistlerin in değersiz laf cam·, 
bazlıklarına sebep ne! Oradaki zu
liim izlerini kendi Jmıokol kuman· 
danlarmın rnporl~rından kim, nasıl 
silecek? .. 

Biz, kimseden hak dilenmiyoruz. 
Bütün rncrtliklerden sıyrılmış bu
günkü insanhğıp. "hakkı., bir sacln-

ka gibi vermiyeceğini bizden daha 
iyi bilenler pek azdır. 

"lskenderun,, un Türklüğü, ya
kın, uzak bütün tarihlerin ağız bir 
liğiyle söyledikleri bir gerçektir. 
Dünyada baska hic bir senet olma· 
sa bile, Fransızları~ kendi sözleri, 
kendi imzalan yetmez mi ? _ 

beraet etmiılerdir. 
• • • 

Beyazttta Mercan yokuşun~ 
paşa hanında iki terzi arasınd' 
bir hadise, İstanbul dörldüncii • 
za hakyerinde, dün akşam uzerı 
bağlanmıştır. 

Me,hut suçlar kanununa 
kılan bu davada, davacı yeri~ 
ya~ında terzi Savas. dava edil~ 
de de yirmi iki ya;ında terzi }) 
lunuyorlardı. 

Davaya göre, hadise. töyle 
Terzi Arif, yılbaşı gecesi gezil 
içip eğlenmiş. İkisinin ide t 
bulunan hana gelince, bir kI% 
sinden, aralarında kavga çıkı:ıllt 
yatıştırmışlar. Ertesi sabah, 
vaşm terzihane kapısının önüfll 
rek bıçak çekmiş ve ''dün akşad' 
tum da, benimle başa çıkabi 
erkeksen, ~imdi çık dışarıyaf. 
tehditler savurmuş. 

Savaş, kapıya doğru g · 
rafmdakiler dıprıya çıkmasına 
mU§lar, demir kapıyı içeriden 
lar. Dışardan da Arifi tutmııF" 
nunlda karakola teslim e~ 

Hakyeri, iki tarafı, ~t 
Yaniyi dinlemiş, müddeiu 
isteği ileri sürmüş; hakyeri. 
zakere ederek, Arifin bıçakla 
beş ay hapsine ve deı:hal tev · 
rar verdiğini bildirmiştir. 

Terzi Savaş, hakyerinde ' 
nştıklarmı, davasından vazgeçtiİ. 
taya atm.IJ&a da, tehdit suç~ 
vazge~işle düşebilecek lda~ 
:;ı•ğ.ndan, dava ·gene o<tad~ 

1 Polls Haberlerl l 

Üsküdar iskelesine mensuP 
idaresindeki sandal dün satısl' 
Paşa önünden geçerken iııJUS" 
sine ait motör çarpmıa, sandSI' 
lıyarak batırmıştır. Sandalda~ 
~ su da denize gitmiştir. 
za motör tarafından kurtarJ 

KAVGA Si RASINDA -
de oturan Kerim ve karısı HtJtl: 
şularmdan Fatma ilt kavga. 
kadını fena halde dövmüşlerdi' 

Bu arada Huriyenin bir 
kaybolmuştur. Zabıta tahkil<J 
lanm~tır. 

HAYVANI.,ı!R ÜRKVNC& 
sabah Eminönünden Karako~ 
çift beygirli bir arabanm 
mış, hayvanlar i.irkerek k 
lamıştır. 

Arbanm oku köprü üzeruıcl' 
75 ve 1280 numaralı iki hUSlJll 
bilin yan tarafla.rını SJ~J 

Arabacı düı::ınüş, yaral 
girler Karaköydc halk taraf 
tulmuştur. 

Yeni neşriyat 

Çocuk hikaye 
İlhami Bekir tarafından 

çocuk hikaye albümünün b" 
ci sayılan <-ıkmıştır. 'Üçüncüsil 
üzeredir. Çocuk temayüllerine 
iyi ve seçme hikaye kolle 
rından ibaret olan bu zarif 
bümlerini bütün çocuk ve oııl 
b"ycsilc alakadar öğrctmenıert 
ye ederiz. ?. renkli güzel bir l< 
Gindc cıkan bu albümlerin 
kunu;tur • 

• Gümrük ve inhisarlar ..,e 
yın 15 inde, Y cnişehirde urnut1' 
lük için yap lan binaya ta~ı 
lıyacaktır. 

* Ziraat Bankas! kanunu P 
f ktisat Vekaletindeki müzakC 
mil:nlanmış ve projenin mnli}"C t 

ninde müzakeresine barlanılr111~ - . 
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S MaıUın koltuklardan birine, yahut! Çelebi, cebinde getirdiği yÜz dirhem-
alkıınsöğütteki Karak:ış du<lunun evi- liği ortaya koymuş, başbaşa verip ağır 

:~ _(l) değil ha ... Önceden bir mahalle- ağır çakı§tırmıağa ve karşılıklı diişünme 
ıcıde veya bohçacıda, kafesin arkasın- ğe ba§laınıtlardı.. Çok geçmeden. Zibı 

d.o..t:ı..-ı:ştır;r, sonra k.."l"k dereden su ge • sıçranuşb yerinden: 
hru-di: - Bul-'uın. .. Hem de · ed·~· d 

- İmkanı m:ıtasavver ıdeğil, her ye
~ ~i:bu beğcc~izim .• Pek yüksek 
.r ~·~~fa kız.cır; meriyyülhatır bir za. 

tı l":lu!.tcrcr:ıin de menkUhasıdll'. 

~ ıst ıgın en 
alasını, aliyyülalasnu! .. , 

Ve yapışttnnışh: 
- Piç Eda ... 
He:m.cn, ko<:asında avaz: 
- Ulan arap yaşşa, hin y~! ..• lilc ~n Eeanen, bahri zevkte §İnaver

ed.i:roraa da pek gizliden gizliye edi· 

~~r. S!.zi meşrife muvafık buldu; gön- Kıan da, koca da, Edanın kim olcu-
11 çekti; binaenalazalik ruyu n- ğunu iyice tanıyanlardandı. Çakır Ay-
ıa. .. 
• gostcrdi.. Bakalnn bir fırsat elver- teYi mükemmelen bilirlerdi. Hacı ber-

IV.ı.us ' kiyi sev~n 
~ papagan 

13u küçük papagan musıkiyi çok se
viyor. Sah'bi, ne z::unan keman çalsa, 
hemen kemanın üzerine sıçrar ve bu 
artistik tünckden çalgı bitinceye ka .. 
dar inmez. 

Zekanıza güveni
yor musunuz? 

anı, muvafık 'bir JT-ahalle, ya halasının, ber yatalak <:löşeğine serilip Ayşe alıp 
Y~ da çırak çrknuş kalfalarmdan biri- yürüdükten sonra, ona da bir kaç defa-
bi.n hanesine düşürüv~ririzl. lar delaletleri sepkat etmİ§, Çakır çabuk ----------------

lialasmın veya çırak çı.kmış kalfa- ustalaıtrğı için bunlara yüz vermemiş, 
laı-rndan birinin hanesi dediği de Hob- selamı meld.rnı kesrniş&e de yine her 
ftrdaJci kendi evi; kız kardeşinin Et- rastlayışta (Ziba ablacığım!.. Ahdür
~deki evi .• Bununla beraber, heri- rahman amcacığım!) cemekten hali hl
fin ~ tavuklarını ve piliçlerini baştan manuştı. Dün sorduğumuz meseleleri bulama 
:arışı, bu yollara sevkedişi de çolı:: va· Edanın köprü üstünde, saçı başı ley- dınızsa veya doğru mu buldunu~ diye 

lek yuvası, soluk entari ve yırtık yeme- merak ediyorsanız, cevaplarını buraya 
Kör Abdün-ahman, ertesi gün Be· ni ile şemsiye lastik, köprüye pul sab- yazıyoruz, okuyun: 
~ Meıitez kıratanesinde buluş- şmı, Piç ve ispinoz Iakaplarmı alışım, I - Ademin üç mümeyyiz vasfı 
~ brarl~tırdığı I...alafendiden ay- Akrep Muharremden yüzüne ustura ye- şunlardır: 
1'11~ &OlU'la Yeni.kapıdaki selatin yişini, anasnıın sürgüne gidi§İnİ, Hali- Evveli, topraktan yaratılmıştır; 
~Ierin birine düşmüş, tenha bir zenin yanına sığındıkbn sonra derlenip Sonra topraktan yaratıldığı için gc. 
~ oturup önüne rakıyı getirtmiş, toplanışını, kağıt ka.vaflığma başlayışı- beği yoktur; 
~ kafa ile dütünmeğe baılamışb. nı .. Hülasa hayahrun evveline v.e ahı- Daha. sonra da Havva onun kaburga 

Abdüı'Ye!ıap PCl§AZafdeyi umduğun- nna vakıftılar. kenıiğinden yaratıldığı için sol kabur-
~ çok 2:iyade avucunun içine alacağı, Yalmz, aon zamanlarda ortadan kay- ga kemiği eksiktir. 
1~ fazlasına dünyalık sızdıra- bolu§unun sebebini bilmiyorlardı. Ke- Il - İki nebat havuzun ortasında 
catz ttııuhalckak... man ka, Şahaba vardığından haberleri 19 uncu gün birleşirler. Çünkü, ertesi 
-· Tıra oğlan, pqazade mirasyedilerin yoktu. Bu apansızın çekilişini merak e· gün oraya gelinceye kadar elde ettik-
~~ doksan dokuzu gı"hi, ,alnız gör- diyorlar: leri boylarının bir misli uzayaca.kla.r-
rü~. to,-, cabiJ ve caıhilliği icabı gidi- ( Arloa..!ı Var) dır. 
!-tı lllln<azenesizle:rden değil. Senem, III - Salyangoz duvara 17 günde 
lh·ll,,,,A,. • • k Çünkü d 

!..-::'!'t ınıs gibi ahmak... (1) İstanbulun ilk randevu evidir. çı ar. .. ·· 17 inci gün uvarın üs-
BJyJoa.ine hangi ,oauayı yuttura- tüne çıktığı için dı.ismcz. .. 

~:-. Ccl gelelim, etrafında. 7.evk ve .--------------- ---------------

:.~ .ruemıerinin IQğmr cıc:ıiım görmüş, B O R SA Kral Zogonu n 
}i'·nn1ıkta. dani~! kurtlar var., 

eı-()rna.ıı aür<?bilir mi öne? 6 1 • g37 nişanlısı 
lraıarLu:.:mı çanaık yalayıalar: Rlıalarıncb yddız lfarı·W ol.anlar, nu 

"'~ ..... - 4\ınıan ÇeH;bün kendine gel, ne rinde muamele görenl~rctiJ, twıkAmta.r 
""'•l:;>o:ı-.- ~·L ? B l . . eaat 12 de upwııo ~nıı rcyaı.Lut ın. hu ~ ,. ...... u •. u a bula beyımıze 
Ic~11 • • mi buldun?.. Diye atılıp 
bit eınin teceresinden tutturdulıır mı 

SUVal incir berbat oldu gitti. 

AbdürTa.lunan, rakıyı fasılah ve yu-
dtun yudum içerek diitümnü-. dü ·· ·· r· p " şumnuı 
ll •. • ek Yeni türeme!erden d ve a ı sa-

:;: daha pasaporola olınamı~lardan, bir 

1 
ç tıene evvel ortadayken tövbekar o· 

llp kor nyn vanm, ve yine tek durma· 
llıağa ln~'"'.nuşlarıdım bir kimse tara· 
frndan k.... 1~- ' • .. )atıuruş ve usanıp eski hale 
~ete karar venni§ler'Clen kimler var, 

er Yok? •• 

.. Y ckçesiın bu güruhun hepsini gözü
tıu ... •· ··nde b , onu n geçirmi,, hepsine bir kulp 

u 1 1U!1, hiç birinde karar kılamamışb. 
Maksadı, mümkün olabileni yapıp 

a-. ·.ı.:.. 
cu\Ulli yeti tirmek, k · · ·· ·· ·· .. 
1 

ş esesının yuzunu 

t8 A R A L A R 
• Sterlln 019 rı 1 • şııııı A vua 
• Dolar o lı!o- turya 2~ · -
•Frank ll7- •Mark ıs. -
• Liret ~· - • Zloti 2!-
•Belçika FT 5 • Peııgo ~ı.-
•Drahmi· 2ı.- • Ley 14 -
• lsvıçre Fr oıö - •Dinar t ~ ... . 
•Leva ~:; - Yen 
• Florto ti i, -- •Kron Isvec -2 -
• Kron Çek. bO - • AJtın 10;:(7 -

Pezeta •Banknot 4a 

c E K l E R 
• LOD<tnı 1118 - • Vlyıuıa 4.2~75 
• Nevyorll 1 7~ı 7 • Maı.1r1a 4 f4b:'ı 
•PIU"t.I 17 7 • Berttn 1!Hı5 
• Mtıa.no 1:>.1• ~ • VarıJO\, 1, 1) 

• Bn!luıeJ t.7U1r • l!udıtpeor_. 4 ı,2.,: 
• AUna 58 ~ • Bllkr~ ıu~4t ı 2 
• Cene-Yrt 8 t6 •aeı~ ;>4 ~4 la 
• Sofya nl 7)l,) • Yokohame 2~Sö 
• Amı1terdıtm 1 .. rn • Mosko· .. trn-s 

~ dünnek... Böyle ender ele geçer bir 
~'Yediye Öyle birini sunmak ki, za-
en biçare ol akl b'' b~ .. • Prn~ ~2 IH f ~ ı:ltokholro 11, t :18 ı 1 an ını us utün fa§ll'- •-----------------1 il\• c 1 • • 

-SHAM 

l'TamV&J ıl, t.1 

r 1 • ep en.ne elleri daldınp claldınp li-

a ill'r, heşJilc bonknotJan toka etsin.. iş Bankası 10 _ 
Abd" so d. urrahman, ıclatin meyhanede • Anadolu •fü !il • <. '1mtnto rn 2 1 

Oııyon OeL JlMI 
Şıırlı Del O 

ra, ll'henı kadar rakı demlen.dikten &On~ Reji ~O 
ii .~ıbnadan vazgeçerek evine gitme- Şlr H.ayrt.v 

Baıye , < 
Şaı I< m ııc:r.11 

• •ıı knnsma açmağı tasarlamıtb. •Merkez Bo.olt (fö. 
ile_ U. Slgort a . tJ 

.... ·~sı da kocasına tam tamıaımına Ponıımootı r t ,..,,lr\ı e i'tOD .t.(, 

d~ l'\Jard.an. O da zanaat ehli; çekir· ;---------------
t~rı ti. 20 25 1 sllkrazJnr rahvlllc.r ~ h Y'e şme. •• , yı evvelin 

1 ıtrelerinden, adlı sanlı Arap Zibıa.. • •933 r.H<.r 1 ~:3 ll2 tClektnk 

"'- Arap denilmesi, aslen Arap oluşun- • • • • o 21 " l'raıuva1 iJ,7 
~ de;;.,:1 faz) • • • IIJ ~ l.~t tUhWııı 4,(ltı 
Ot.._ 6q. ; a esmerliğinden-. Otuz, r tik 0 .. 111 •ı • " 

•OIQ! be s "" • '·" • A.nAdnJu t 6' ~.1 
k ... 1- -şıne kadar geçinnc<Üği macera ll:rgenJ f!ltlk •7 2; • Anıuıoıu ıı 8!).1:> 

~I .. f, ıürünmü§, yuvarlanmış, ci- 192ı. A M Anadolu m 
ı duz .. • d' l . "'-·-· .. au t:"uncaen ıt en kapkara kesilip • S. .,... .. ..,-um 11 ... - • MLm.,l'8lJ A 4 3:, 

Yr~tı buruştukt:ın ıonra K.örün üs.tüne----·-------------' 
ril'Q :

1
•· Hıınhllnla burunsuz, birbirle

lar Ulınuşlar; nikahlı kan koca olmuş.-
"e ay · . 

A~ .. dü 
nı zanaatı tutmuşJa11dı. 

l"rahın:ın, kansına: 
ı:crn- Arap, gözümuz aydın, sana müj

tırı ( ";r: ~ovya.r hanı önündeki çıotla
~ ~ kilıyor, çekiliyor; kazanan alb 
P•-ı frank kazanıyor) diye gırtlalr 
:""~&dtkJarı bi . . !f_ • da '"j: .rıncı UU"amıye:re yalan-
~ ·:~!UYoruz!.. Diyerek ne~eli r.ıeşc!i 

e tiırıp -.ı k d' . d. d d 0 ~•ş~m en ısıne arzı ı· 
iQ' C CQ pi""'- •• } • -IC ·ı~ tı d " ... ,ı:royu soy eyıncc, husı a-

• Çnr,amba Pcr,t'mbe 

TakvJm tı ıı. Ka. ' rr. Ka. 
======l2.J Şevval 2-l Şevval 

.:tın doğı~ 7 56 7 ~6 
;un bat.ıı,u 16.5:5 ı fı ::;5 

"'8b&.tl namıu. 6 2;i 6 21 
)gıe nnmaz.ı : 2 20 1 ~ 20 
11dnı1l Ol\ı.:ıaz. 14 4~ 11.4.l 
.\.k~anı namıı.z; 16.~~ l fı 56 
'lıltaı tl&mll.&' 18 32 ı 8 3 ~ 
İmMJI 5 40 5.40 

Yıtm geçen g'l.lnlerl 6 7 
Y'ılm kllll\n gi!nltr :>59 3~8 a "C'r'İnce. Zib:l da ~incinden oy-

n~-ft y L_ .._ ______ _. ............. _,._.,....,._. 

-·• ... ga ua§lanuttı. 

Sabık Macar Başvekili Kont Betlı
len'in yeğeni Kontes Hanna Mikes'in 
Arnavutluk kralı Zogo'ya n4;:ı.nlana

ca.fgı haber Yeriln:ıektedir. 

Kendisinin ~rulmrda görülen resmi 
çekilirken Ko:1tes Mikes fotoğrafçıya 
dcmi~tir ki : "Eu mesele h:ı.kkmda bir 
şey söyliyeıne:.n. Fakat ya.kında bu ha
vadisi resmen işiteceksiniz.,, 

öGLE NEŞRİYATI: 
Saa.t 12;so Pllı.kla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 Plikla hatif mil2ik. 13,25 -
14,00 Muhtelit plft.k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞR1Y ATI: 
Sn.at 18,30 Plô.kla dans musikisi 10,00 

Konferans: Suat Derviş tarafından. 20,00 
Sadi ve arkadaşları tar&fmdan TUrk musiki 
si ve halk §arlnları. 20,30 Ttlrk musiki he 
yeti. 21,00 Sa.at ayarı: Orke3tra. 

Saat 22,00 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi gUnUn proı;ramı. '.:2,:lO Pl:lltla sololar. 

23,00 SON. 
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~ Yılba 
~Hediyeleri 

;ı 
~~ .. :: .. .. .. 

u 
U 193 7 senesinin birinci gilnii "Ku- 1 

ıj run" gazetesinin baş tarafına koy • 
J: durduğumuz bir numara ile saym 
. ! müşterilerimize birer hediye verece -
H ğimizi ilan etmiştik. 
:1 Hediyeleri ve kazanan numara • 
İl larr aşağıda gösteriyoruz.. Alaka • 
H darlar, numaralan ile yanndan iti-
•• b' h 

:: 
=~ .. .. .. 
:: 
i~ 
:: 
:: .. .. :: .. .. :: .. 
f! 
ii :: 
i! 
Ei :: 
::ı :: haren ır afta müddetle kütüpha -

n nemizden geçerek kitaplarını alabilirler. 

!j Kendisine bu hediyelerden biri iırnbet eden numaralar, daha evvelce ay 
İ! ni eseri edinmi§ bulunurlarsa bunun yerine bir ba~ka muadilini de alabilir 
i! ler. ~aşraJdaki karilerimiz numaralarım bize gönderirlerse onları d:ı vere 
:: ceklerı adrese posta ile sevk edeceg~iz. 

51 .. .. .. .. .. 
!' :: .. .. •• !! .. 

i! Yalnız bunlar taahhütlü gön<ierilemiyeceklerinden kazanmış olanlann r.u--::ı 
ii ralarmı bir tanrdrklanna göndererek hediyelerini onlar vasıtasiyle aldırmaları 

:: .. .. 
!S 

ı. . d . i5 nı tavsıye e erız. 

5! .. .. 
~! .. .. 

Hediyeler 
\O ciltlik Dün ve Yarın Kolleksiyonu 

15006 

. . .. 
:l .. 
:: .. :: 
:: 
n .. .. 
:ı .. 

!s 40 ciltlfa Dün - Yarın kolleksiyonu 
.. .. .. 
·ı ı. 

i~ 10803 
SS . 20 ciltiik Dün - Yarın kolleksiyonu 

H 
!i 

•• 12718 

i~ Uzak Şark rcsss.nıla.rı albümü 7057 r Renkli kele~k albünıU 
il :: ,-,,,., .. 

h Renkli manzara a.lbilmü 14909 Renkli istiridye albümü u 
....iJ ..... u ::1 

~::;. 1C3:!.G ·! 

!! Kitap ve Kitapçıhk m e c • 
H mua'iı 8 aylık ciltli 
H kolleksiyonu 
:: 84 - 1075 - 12010 :: e! Cep kitapları serisi: 
!i 97 - 391 - 603 - 4450 -14005 

!iCemal Pa,anın hat.raları 
u 39 - 75 - 9027 - 12005 - 13024 .. n Ayaşh ve Kiracllart: 
;; 58 - 540 - 1010 - 10307 - 16770 

== =: .. 
ii 
r 

~ 
lı 
h .. ·: 
h 
:ı :: 
!! .. 
i" 
: 
1 

Topaz Piyesi: 
73 - 775 - 980 - 3041 - 12077 

Savaştan Bar1şa: 
25 - 1250 - 4042 - "°9 - 16905 

Milvonerin Kızı: 
2000 - 7662 - 12306 - 16:512 

19661 

Kader cep kitaplar1 
206:> -3089 - 4751 - 7089 - 10321 
123~7 - 14306 - 15007 - 16803 

16917 

Olimpiyat Oyunları 3 

11(),'3 - 2007 - 3984 - 5876 - 6003 
7142 - 8885 - 11703 - 130.1;) 

19981 

Klerana Terras esrarı 

209 - 460 - 810 - 1025 - 133~:> -
14092 - 1600;, - 17035 - 18882 -

19654 

Yugoslavyaya seyahat 
notlar1 

46 - 109 - 883 - 1350 - 1490 -
1575 - 1809 - 1961 - 8900 - 15700 

Şark Ekspresinde Cinay t 

68 - 203 - 315 - 500 - 1937 -
2009 - 16107 - 18060 - 18S93 -

19250 

Etrl!a': Vazosu 

682 - 70;) - 1050 - 10:>5 - l'iH -
3010 - 7862 - 93Jl - 17004 - ll .. Gl 

i ........................ ~ ................ -.................................................................. . 
i a 

i 
i VAKiT Kütüphanesi, kendi neırettiği eserlerden başka • 
i Devlet Matbaası neşriyabnı, Avrupa memleketlerinde hasılım en 

·=.··; yeni ilmi, edebi içtimai, ıiyaai ve fdlsefi eserleri, tıbbi kitaplar- :i 
la mecmualan ve herkesi memnun ettiğinden hiç şüphe obmyan ij 

• en son ve en yeni moda mecmuııJannı da müttcrilerinin emirleri- ! i . 
~ amade bulundurmaktadır. :: 

1 ! =! 
1 •••••• ,...................................................................................................... • ·= ~: 

le lst.aııbul Ankara Caddesi: Telefon. 24370 H 
:1 ii 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: 

Gezintiler: 

Kendileri yet ez mia 

Sancağa, hiç kimsedel') yana çık
mıyacakları hesaplanan adamlar git
ti. Oralarını gezecekler. halkını din
liyecekler, zulüm izlerine basa b.:ı-

sa, köyleri birbirine bağlry<m yollar 
dan geçecekler. 

"Müşahit,. "hakem., adlar:lc 
anılanbr, bence ancak bulutlu L:r 
hak konusu karşı~mda akla gelen 
varlıklardır. içinden çıkılamıyacak 
kadar çapraşıklaşan meselelerde on-
lara danışılır. Özlerinin. sözlerinin 
doğruluğundun m~det umulur. Ben, 
kendi payıma bu türlüsüne de ısı
namamışırndır. Çünkü "Rumeli., c!e 
her gün biri patlıyan ihtilill bomba
brmm aydınlığında böyle heyetlerin 
dolaştığım ço~~ gördüm. Bunbrb 
en son karşılaştığını yer "Aydın., 
olmuştur. Orada yangın ve ölüm i· 
çinden geçerek, Türk, topraklarının 

ve Türk milletinin uğradıkları f e
laketi bir bir gördüler. 

Yaralı kadınları dinlediler, be· 
şiklerinde bıçaklanmış ravruların 

S. Ciezgln 

çığlıklarını işittiler. Onlar da hiç 
kimseden yana çıbmyan kimseler
di. İçlerinde namuslarına söz söy
lenecek tek adam yoktu. Fakat ne
tice ne oldu?.. Bir "Aydın,. felake
tine, yüzlerce .. Aydın,, faciası ek· 
lendi. Mezar, kundak, kan ve göz 
yaşr, sınırdan sınıra aştı durdu. An
cak Sakarya kıyılarında süngüleri
mizin keskin parmaklı[:11 yükselince, 
bu akm kırıldı. 

Fransa, dostluktan bahsediyor. 
Dostluğun ve banşçılığm önderi o~ 
larak daha dün bizi selamlayrp al
kışlıyanlar, onlar değiller miydi' 
Şu göklerin altında başka hangi mil
let, bizim kadar gerçek bir heyecan
la bu davanın bayrağını taşıdı? 

19 2 1 andlaşması meydanda de
ğil mi? .. Fransızlar, kendi elleri ve 
kendi kalemlerile ona imza atmadı
lar mı? O kağıtlar üstünde Antak
yadaki Türk hakkı, bütün aydmlı
ğile parlamJVor mu? 

(Devamı 4 iincii sayıfada) • 
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Isfanbul Belediyesi ilanları . 

Kültür Direktörlüğü için lüzumu olan 500 tane kartonlu dosya 

-açık eksilbneye konulmuıtur. Bunların hepsine 615 lira bedel tahmin o· 
lunmuştur. Nümunesi Kült&. direktörlüğünde görülebilir. istekliler 2490 

No. L kanunda yazılı vesika ve 46 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz ve· 
ya mektubile beraber 7-1-937 per §embe günü saat 14 de daimi encü· 

mende buluıunaLdırlar. (1) (3693) 

Karaağaç müessesesi işçilerine yapbnlacak 206 tane meıin önlülc 

açık eksiltmeye konulıD\qtur. Bu önlüklerin hepsine 618 lira bedel tah· 
min olunmuutur. Şartnamesi levamn müdürlüğünde görülebilir. istekli· 

ler 2490 No. L kanunda yazdı vesika ve 46 lira 35 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 21-1-937 perıembe günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( 59) 

Sanyerde Dere aizmc:la sellerin wirile gelen ve birikmiş lrumlann 
ÇJbnlması İçin 7-12-932 tarihinde verilen ruhaabıamenin müddeti hi· 
tam bulmuttur. Buradan kum çıkarmak İltiyen olduğu takdirde bir hafta 
zarfında istida ile latanbul Belediyesine müracaat etmeleri ilin olunur. 

latanbul Komubınhtı 
Satınalma 

Komlayonu Hlnlar1 

Çatalca Müatahkem Mevki ıçın 
8000 kilo sabuna ihale günü talibi 
çıkmadığından pazarhkla ebiltmesi 

22-1-937 cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

Muhammen tutan 2280 liradır. 
Şartnamesi her aün öğleden evvel 

kamisJonumuzda görülebilir. latek
Jilerin 171 liralık ilk teminat mak
buzu veya mektuplarile beraber iba· 
le günü vakti muayyeninde Fmdık

(B) (3890) 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

3 Kor birlikleri ihtiyacı için 8000 
kilo sabun alınacaktır. ihalesi 7-1 
-937 pel'felDhe günü saat 16 da· 
dır. ilk teminab 240 liradır. Şartna
meyi görmek istiyenler latanbul le

vazım imirliği ve Çorlu Kor satm· 
alma komiayonuna müracaatlan. 

latekliler belli gün ve saatte kanu· 

nun ikinci ve üçüncü maddelerinde· 

ki belgelerle birlikte Çorluda Kor 

aatmalına komisyonmıa müracaatla· 

bda komutanlık satmabna komiayo· n. (565) (56) 

nuna gelmeleri. (51) 

Oaküdar Hukuk HakinJipden: 
936/1982 

• • • 
1 - Vae, Alpullu, Pınarhisar i· 

çin 52700 kilo pz, 37160 kilo sa· 
bun, Demirköy için 8000 kilo kıfLk 
sebze. 

Osküdarda Selimauda 4 numaralı 
hanede Haçik kızı Mariçe vekili avukat 
İstepan Baronyan tarafından Fcrik&
yilnde A vnnozzade sokağında 19 nu
maralı apartımanda iken elycvm ikamet
gahı meçhul Agop aleyhine açılan ~ 
ıanma davası üzerine yapılan tebligata 
rağmen mahkemeye gelmediğinden 

müddeiye vekilinin talebile gıyaben tah
kikatın icrasına ve gıyap karanrun teb· 
Jiğine karar verilip tahkikat 16.2.937 
salı saat 1 O na talik edilmekle yevm ve 
aaati mezkQrda yine gelmediği ve iıtima 
kılınan '8hitlerin tarafeyn beyninde tid
detli bir geçimsizlik mevcut olduğu ve 
müddaaleyhin her akJam rakı içip kan· 
aile kavga ettiği ve yabancı kadınlarla 
gayrime§ru surette görüştüğü ve bade-· 
ma taraflann geçinmelerine imkan kal
madığı ve kabahatin müddaleyhte bu· 
lunduğu yolundaki p.hadetlerine kartı 
tarihi ilindan itibaren 20 gün zarfında 
bir itirazda bulunmadığı takdirde bir 
daha mahkemeye alınmayacağı gibi ev
rak tetkik olunup icap eden karann it· 
tihu edileceğine dair yazılan muamelei 
gıyap karan mahkeme divanhanesine a.· 
uldığı gibi keyfiyet aynca da gazete ile 
i1lıı olunur. 

2 - Sabun, gaz pazarbk suretile 

sebze, açık eksilbne ile. ----z-AY_t ____ l _T--u .. -r-k--H-----K--------1 
3 - Gazın muhammen bedeli Mal ve mülkü evlatlığım Şerafettine • a va u r u mu 

12733, sabunun 13345, sebzenin terk ve hibe ettiğime dair Üsküdar no-
360 liradır. terliğince tanzim olunan senet ile tatbik 

4 - Gazın ilkteminab 958, sa· mühürü ve resimler zayi olmuştur. Di-
bwıun 978, sebzenin 22 liradır. ğer bir nüshası çıkanldığmdan eskisinin 

5 - Sabunun iha!esi 18 İkinci· hükmü yoktur. 
Oıküdar Minareci Sadık sokağı 

kinun 937 pazartesi, gazyağı ve No. 6 da Sadiye 
sebzenin 21 lkincikinun 937 per (V. No. 20127) 
tembe günü saat 15 de. 

6 - Şartnamelere her gün arzu 
edenlere Vize aabnahna komisyo· 
nunda gösterilmektedir. 

(560) {40) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEK.JM 

Dahiliye Müteha .. ı .. 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 

Büyük Piyangosu 
Ş mdiye k acar b' nlerce kişiyi zeng n eı mişfr 

3. cü keşide 11 ikincı Kanun 937 dedı 
Büyük ikramiya: 45.000 Lit adır. 

Ayrıca: 15.lCO, 12.000, ır.OGO l ira 1ık ikram.ye eri 
( l O O'" O ve 20.000, liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
• • • 

Ankara garnizon kıt' at ve mües· 

aesat ve hayvanab ihtiyacı için 
675700 kilo arpa veya yulafın ka · 

pah zarfla eksiltmesi 14-İkinciki · 

ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye. Bilet alan herkes 7 /İkincikanun/937 günü akşamına kadar bile· 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta· d ..,. t• • bul al dır B tarih bil t ·· · deki h kkı 
ı b k 

egıf ırmıt urun ı . u ten sonra e uzerın a 
ara a ar. 

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kışlık olur··· 
telefon: 21044 ----~~------~--------------------------------------~ K u R u N İstanbul Mahkeme Asliye 3 Ü 
~--~-~~--~~----~~~-

n un-937 Perteınbe günü saat 15 yeni ıktı 
de Ankara Levazım amirliği Satma!· .-------~-----.. 

(V. No. 20128) 

İstanbul 7 ci icra Memurluianclan: 
Beylerbeyi Sırayalılar caddesi civa

nnda 45 numaralı Hatimin kötkünde 
iken hilen ikametgahı meçhul Hatice 
Behireye: 

Dairemizin 936/ 3456 aayılı doayaaile 
Rıza kaptan tarafından bir kıta ipotek 
ıcnediyle 660 liranın tahsili hakkında 

Bakırköyilnde Kartaltepe mahallesi 
Millet bahçesi sokağında bili numara 
2 dönüm 2 evlek 239 ar§ın tarlanm pa-

ma komisyonunda yapılacaktır. Ar . 
panm tutan 25338 lira 75 kuruştur. 

ilk teminab 1900 lira 41 kuruştur. 
Yulafm tutan 33785 lira olup ilkte· 

minab 2533 lira 88 kuruştur. Arpa· 

nm prlnamesi 127 kuruş, yulafın 

fUbıameai 169 kurut mukabilinde 

komisyondan verilir. isteklilerin ka. 
nımun 2, 3 üncü maddelerindeki ve· 

ıika ve teminat makbuzlanm havi 
teklif mektuplarmı belli gün ve sa · 

atten bir saat evveline kadar komis· 

yona vermeleri. ( 551) ( 3824) 
~~-~~~~~-~~--~-

raya çevrilmesi yolu ile takip yapılmrt ~-•ı•••••••••••• 
ve tanzim edilerek: gönderilen ödeme 1 Göz Hekimi 
emri ikametgahıruzın meçhuliyeti ha· 
sebile bila tebliğ iade olunmuı ve bir ay Dr. ~ ükrü Ertan 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Numaro 62 

Virgile 
L'enelde 

2 

M.aurice Rat 
Ahmet Reşit 

Cağaloflu Nuruoemaniye cad. Ne• 

1 
1936 

mııtır. (Cafalottu Ecunesi 1anmda' !~•············ tşbu ilan tarihinden itibaren bir ay reıeton. 22566 zarfında borcu ödemeniz veya takip ta- Fiyatı: 100 kuruş. V AKIT Kitabevi 
lehine kartı bir itirazınız varsa yine bu !!~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul • Ankara caddesi. Telf: 24370 

borcu ödemezseniz rehinin satılacağı i-
~~-~---------~~------

l Hukuk Daireainden: 
.J&&etem!Ze ,ondertıeıı yazılar gazete 

ye &"inxıek lçln \.le, zartmm kl\şe81ne iP· ı Mahmili vekili avukat İsak Ha 
r.ete ı kellmeııt v~ma.lıdır tarafından Beyoğlunda Tünel civar 

K&r§ıUJ& uıuyeo okurıaı . mektupıa.rma 
ıO kUJ"UfluJı puJ lloymaJıdırlar 

danlnuyaıı yazılan 11er1 göndermekten 
ıuyaıetalz yollan.aılf mektuplarm tctne 
kOnUlan paral&:'tD k&)'bolnı&amd&D, UIU> 
:>tarak çıkan )'&Zılardıuı dolayı direktör 
ıuk. llatUne 90ru aor&'lJ alm~ 

Giinü reçmif sayılar 5 lnıruftur 

Adre... ıı1 dcğ'i§tlreıı abonele.ı: 2rl l'11n.lf 
Merter. 

Ouetemlzde oılwl JU11arla ~erin 
11er bakla ealt keadlal ldacllr. 1 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasaeıın 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllellde Tayyare apartımanlarm· 

da daire 2 numara 3 de hastalan· 
m kabul eder. Cumarteı:ıi gilnlerf l .t 
den 20 ye kadar muayene parasız. 
dır. 

Zeynel sokağında Dervişzade han 

mliddet içinde itirazınızı ıifahen veva 
bir istida ile bildirmeniz tazımd ·r. Bu 
müddet zarfmda itiraz etmezseniz ve 

linen teblii olunur. Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaıun ._ ____________ _ 

6 numarada Amol<i Kovo aleyh 
35/1807 namara ile açtığı geçimsiz 
müstenit boşanma davasından dolayı 
yaben icra kılınan muhakeme sonu 
taraflar arasında müşterek hayat n 
kilmez bir hale getirecek derecede 
çimsizlik başgö:;' rdiği ve kocanın 
liği terkederek semti meçhule gitti " 
den kanun medeninin 134 - 138 -
maddeleri mucibince tarafların bo 
malanna ve kabahatli kocanın bir s 
müddetle evlenmemesine ve keyfiye 
ahvali ıahsiyeleri sicile geçirilme 
dair 4.11.936 tarihinde verilen bük 
havi 1126 sayılı ilam mumaileyh Arn 
Kovonun ikametgahının meçhul ol 
sına mebni H. U. M. K. 141 nci mad 
sine tevfikan ilanen tebliği ten&ip kı 
mııt ve bir sureti de mahkeme diva 
nesine talik edilm:ş olduğundan ta 

ilandan itibaren 1 S gün zarfında Arn 
Kovonun temyiz dava edebileceğini tt 
liğ makamına kaim olmak üttre ilan 
lunur. 

. (V. No. 20129) Ne§?iyat Direktöril: Refik A. Seveııgll .ev. No. 2012s) 


